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Kelti vo včasnohistorických dejinách Slovenska 

(4. – 1. storočie pred n. l.) 

 

Daniel HANÍK 

 

K napísaniu tohto článku ma priviedla skutočnosť, že bývam v mieste, kde boli 

nájdené dôkazy života a kultúrneho rozvoja keltského ľudu. Mojim cieľom je objasniť podiel 

Slovenska na historickej úlohe keltského národa a poskytnúť ucelenejší pohľad na jeho 

keltské osídlenie v období posledných štyroch storočí pred naším letopočtom. „Na rozdiel  

od početných etník, obývajúcich v praveku územie Slovenska, sú prvým etnikom, ktoré 

poznáme podľa mena.“32 

Časť dnešného Slovenska sa rozprestiera v oblasti stredného Podunajska, ktoré 

predstavuje jadro keltskej expanzie do Karpatskej kotliny. Územie stredného Podunajska 

predstavuje juhozápadné Slovensko, severné Zadunajsko, najjužnejšiu časť Moravy, Dolné 

Rakúsko a Burgenland (obr. 1). Výhodná geografická poloha umožňovala aj pred polovicou 

1. tisícročia pred n. l. prenikanie rôznych kultúrnych prvkov severojužným 

i východozápadným smerom. Prvý smer určovala najmä obchodná expanzia hospodársky 

vyspelejšieho Stredomoria na sever a druhý súvisel s komunikáciou pozdĺž európskeho 

veľtoku – Dunaja. V dobe laténskej sa tu stretávajú dva hlavné okruhy keltského osídlenia – 

východný a západný. Ich materiálna kultúra je do určitej miery jednotná, predsa však sa v nej 

odzrkadľujú rozdiely súvisiace s regionálnym vývojom v rámci menších územných celkov.33 

 

                                                            
32 BAZOVSKÝ, Igor: Kelti – tajomní barbari zo severu. In Historická revue. 2008, roč. XIX, č. 9, s. 9. 
33 KUZMOVÁ, Klára: Nížinné sídliská z neskorej doby laténskej v strednom Podunajsku. In Slovenská 
archeológia. 1980, roč. 28, č. 2, s. 313. 
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Obr. 1. Oblasť stredného Podunajska 

(podľa Pieta 2008, 49, obr. 19.B) 

 

Poloha, úrodné nížiny i nerastné bohatstvo dnešného územia Slovenska zohrali veľký 

význam pri jeho osídľovaní v každom historickom období. V dôsledku veľkej geografickej 

členitosti nášho územia a zásahu cudzích kultúr, kultúrnych skupín a etník v dobe laténskej 

malo osídlenie rozdielny charakter. Celá územná oblasť Slovenska sa z hľadiska keltského 

osídlenia delí na tri hlavné časti. Prvou z nich je západné Slovensko. Za druhú oblasť možno 

označiť stredné a severné Slovensko, pre ktoré je charakteristická púchovská kultúra. 

Napokon je to východné Slovensko (obr. 2).34 

 
                                                            
34 S iným rozdelením nášho územia na jednotlivé časti z hľadiska keltského osídlenia sa stretávame u Blažeja 
Benadika už skôr. Porovnaj BENADIK, Blažej: Chronologické vzťahy keltských pohrebísk na Slovensku.  
In Slovenská archeológia, 1962, roč. 10, č. 2, s. 341. 
Podľa najnovšieho kultúrno-geografického členenia je územie Slovenska rozdelené na dva celky. Pozri 
HARUŠTIAK Ján, Vývoj pohrebného rítu na keltských pohrebiskách z územia Slovenska. In Slovenská 
archeológia. 2009, roč. LVII, č. 1, s. 119. 
Kvôli podrobnejšiemu a ucelenejšiemu pohľadu na osídlenie nášho územia Keltmi v jeho včasnohistorických 
dejinách sa opieram o staršie delenie B. Benadika. BENADIK, Blažej: Obraz doby laténskej na Slovensku.  
In Slovenská archeológia. 1971, roč. 19, č. 2, s. 472. 
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Obr. 2. Smer keltského osídlenia Slovenska 

(podľa Čeman 1997, 3 – 4) 

 

Avšak názory týkajúce sa prieniku keltských skupín na naše územie sa rôznia. Táto 

otázka dodnes nie je zodpovedaná s istotou. Blažej Benadik sa domnieva, že Kelti na 

Slovensko nepostupovali po ľavom brehu Dunaja, ale z juhu na severozápad cez dunajské 

brody od vacovského oblúka, pričom však nevylučuje  možnosť osídlenia Slovenska po oboch 

jeho brehoch súčasne, na čo ešte skôr vo svojich prácach poukazuje aj Jan Filip. Obaja  

sa odvolávajú na jednu zo starých „jantárových“ ciest od Adriatického mora, ktorá smerovala 

cez dunajské brody na Považie a ďalej k severu.35 Podľa autorov publikácie Dejiny 

dávnovekého Slovenska: „Na konci 4. a na začiatku 3. storočia pred n. l. prenikali keltské 

družiny pozdĺž Dunaja a jeho ľavo-brežných prítokov na juhozápadné Slovensko.“36  

Podľa Jozefa Bujnu hlavná kolonizačná vlna, spojená s vojenskou okupáciou a obsadzovaním 

nových území v jadre Karpatskej kotliny v staršej dobe laténskej – druhej polovici 4. stor. 

                                                            
35 BENADIK, Blažej: Obraz doby laténskej na Slovensku. In Slovenská archeológia. 1971, roč. 19, č. 2, s. 471. 
Pozri aj BENADIK, Blažej: Chronologické vzťahy keltských pohrebísk na Slovensku. In Slovenská archeológia, 
1962, roč. 10, č. 2, s. 350, 391. 
36 FURMÁNEK, Václav – RUTTKAY, Alexander – ŠIŠKA, Stanislav: Dejiny dávnovekého Slovenska. 
Bratislava : Tatran, 1991, s. 60. 
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pred n. l., smerovala po pravom brehu Dunaja.37 Rovnako ako B. Benadik, nepochybuje 

o prúde smerujúcom pozdĺž pravého brehu Dunaja, odkiaľ postupovali ďalej na juh na 

Balkánsky polostrov. S totožnou teóriou, ako u J. Filipa a B. Benadika,  sa stretávame aj  

v najnovšom diele Karola Pietu Keltské osídlenie Slovenska, v ktorom autor spomína,  

že: „V dobe železnej tvoril dunajský tok významnú spojnicu západnej keltskej ekumény s jej 

východnou časťou, ktorá sa rozkladala na oboch jeho brehoch a svojimi výbežkami siahala  

aj poza karpatský oblúk.“38 Obsadzovanie nášho územia sa dialo v logickej historickej 

kontinuite. „Najskôr to bol len vplyv a napodobovanie, neskôr vojenská expanzia a nakoniec 

trvalé osídlenie nášho územia keltskými kmeňmi.“39 

Odborná literatúra dnes ponúka viacero chronologických systémov vypracovaných  

na základe typologicko-chronologickej analýzy keltskej materiálnej kultúry. Chronologické 

rozdelenie doby laténskej na Slovensku sa rámcovo delí na štyri stupne LT A, LT B, LT C, 

LT D, ktoré zodpovedajú včasnej (450 – 380 rokov pred n. l.), staršej (380 – 275 rokov pred 

n. l.), strednej (275 – 120 rokov pred n. l.) a neskorej dobe laténskej (120 rokov pred n. l. – 

0).40 Každé zo spomínaných období je charakteristické archeologickým nálezmi, ktoré tu 

zanechali keltské skupiny. 

 

Včasná doba laténska 

Prvá vlna keltskej expanzie je datovaná do obdobia včasného laténu.41 Neznamenala 

však osídlenie nášho územia ako celku. Prvý dotyk Keltov na našom území nebol veľký, 

pretože naša krajina ležala na okraji keltských záujmov. Až od čias, keď už Kelti boli v plnom 

pohybe a ohrozovali krajiny ležiace od ich pôvodného územia na juh, západ a juhovýchod, 

môžeme hovoriť o výraznom vplyve Keltov na Slovensku.42 Na novom území sa dostali do 

kontaktu so starším prežívajúcim osídlením z predchádzajúcej doby halštatskej. Dokazuje to 

materiálna kultúra vo včasnolaténskom štýle ešte s halštatskými vplyvmi.43 

                                                            
37 BUJNA, Jozef: Mladšia doba železná – laténska na Slovensku. (Prehľad stavu bádania za posledné dve 
desaťročia). In Studia Historica Nitrensia II. Nitra : Vysoká škola pedagogická v Nitre. Fakulta humanitných 
vied, 1994, s. 9. 
38 PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 18. 
39 FURMÁNEK, Václav – RUTTKAY, Alexander – ŠIŠKA, Stanislav: Dejiny dávnovekého Slovenska. 
Bratislava : Tatran, 1991, s. 60. 
40 GAČKOVÁ, Lýdia: Archeologické dedičstvo Zemplína. Pravek až včasný stredovek. Michalovce: Občianske 
združenie Zemplínska spoločnosť Michalovce, 2004, s. 75. 
41 V staršej literatúre je začiatok keltskej historickej expanzie datovaný do staršej doby laténskej. Porovnaj 
BENADIK, Blažej: Doba laténska. In Slovenská archeológia. 1980, roč. 28, č. 1, s. 191. 
42 NOVOTNÁ, Mária: Svedectvá predkov. Martin : Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 1994, s. 101. 
43 PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 18. 
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Keltská expanzná vlna zasiahla severnú časť stredného Podunajska hlavne západ 

Slovenska, v rámci ktorého možno predstaviť dva podstatne rozdielne regióny osídlenia. 

Prvým z nich je priľahlé Podunajsko na juhozápadnom Slovensku, ktoré sa stalo centrom 

keltského osídlenia od jeho počiatkov až po zánik na rozhraní letopočtu. „Jadrom keltského 

osídlenia na juhozápadnom Slovensku a priľahlom území Maďarska a Rakúska stala sa  

kultúrne ucelená oblasť predchádzajúceho mladohalštatského osídlenia východoalpského 

okruhu kalenderberskej kultúry.“44 Juhoslovenská nížina s priľahlým tokom stredného Dunaja 

zohrala najdôležitejšiu úlohu z hľadiska keltského osídlenia. Vysokú koncentráciu keltského 

obyvateľstva zaznamenávame na juhozápade krajiny hlavne pozdĺž vodných tokov. Obdobie 

počiatočnej fázy keltského osídlenie, približne z konca 5. storočia pred n. l, dokladajú 

napríklad dve pohrebiská s kostrovým spôsobom pochovávania v Stupave a Bučanoch, 

nížinné osady v Bratislave – Dúbravke a v Trnave.45 Územie Veľkého žitného ostrova bolo 

kvôli močaristým terénom a častým záplavám Malého Dunaja osídlené iba riedko.46 

Druhým regiónom a významným strediskom pre nových kolonistov sa stala tiež 

malokarpatská oblasť juhozápadnej časti Slovenska, ktorá v dobe laténskej inklinovala 

k moravsko-slovenskému pomedziu.47 Toto územie reprezentuje opevnená výšinná poloha 

Slepý vrch v Horných Orešanoch. Podľa B. Benadika postupne prenikli na sever 

a severovýchod medzi Trnavu a Piešťany po úpätie Považského Inovca a Tribečských vrchov 

(s veľkou koncentráciou v okolí Nitry), výbežky Štiavnického pohoria a Krupinskej 

vrchoviny.48 

Keďže spočiatku bolo prenikanie Keltov na naše územie zriedkavé, stredné Slovensko  

a severnejšie položené oblasti prvá keltská expanzná vlna priamo nezasiahla. Bola 

orientovaná skôr obchodne a prospektorsky. Osídlenie týchto oblastí v tomto období je 

nedostatočne preukázateľné.49 O ich kontakte s expandujúcim keltským svetom sa dozvedáme 

                                                            
44 BENADIK, Blažej: Chronologické vzťahy keltských pohrebísk na Slovensku. In Slovenská archeológia. 1962, 
roč. 10 , č. 2, s. 342 – 343; Pozri aj BUJNA, Jozef: Mladšia doba železná – laténska na Slovensku. (Prehľad 
stavu bádania za posledné dve desaťročia). In Studia Historica Nitrensia II. Nitra : Vysoká škola pedagogická  
v Nitre. Fakulta humanitných vied, 1994, s. 8. 
45 BAZOVSKÝ, Igor: Kelti – tajomní barbari zo severu. In Historická revue. 2008, roč. XIX, č. 9, s. 9. 
46 BENADIK, Blažej: Chronologické vzťahy keltských pohrebísk na Slovensku.. In Slovenská archeológia. 1962, 
roč. 10 , č. 2, s. 342. 
47 BENADIK, Blažej: Doba laténska. In Slovenská archeológia. 1980, roč. 28, č. 1, s. 191. 
48 BENADIK, Blažej: Obraz doby laténskej na Slovensku. In Slovenská archeológia. 1971, roč. 19, č. 2, s. 471. 
49 BENADIK, Blažej: Doba laténska. In Slovenská archeológia. 1980, roč. 28, č. 1, s. 191. 
BUJNA, Jozef: Mladšia doba železná – laténska na Slovensku. (Prehľad stavu bádania za posledné dve 
desaťročia). In Studia Historica Nitrensia II. Nitra : Vysoká škola pedagogická v Nitre. Fakulta humanitných 
vied, 1994, s. 12. 
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len ojedinele.50 Územie východného Slovenska vo včasnej dobe laténskej ležalo mimo rámca 

kultúrneho prostredia stredného Podunajska.51  

 

Staršia doba laténska 

V staršej dobe laténskej evidujeme pomerne hustú sieť keltských sídlisk nielen  

na juhozápade v dunajskom ohybe, úrodných pôdach pozdĺž dolných a stredných častí 

ľavobrežných dunajských prítokov a najmä v povodí Nitry a Žitavy. Koncentrovali sa tiež  

na juhu (slovensko-maďarskom pohraničí) a východe, predovšetkým juhovýchode našej 

krajiny v okolí Zemplína, južnej časti Košickej kotliny a horného Potisia, kde sa prvá vlna 

keltskej imigrácie dostáva o niečo neskôr v porovnaní so západnou a juhozápadnou časťou 

našej karjiny. Ide o prelom 4. a 3. storočia pred n. l., t. j. rozhranie včasnej a staršej doby 

laténskej. Dokladajú to hrobové nálezy z Cejkova, Valalikov a Košíc. Nevylučuje sa dokonca 

aj ich skorší prienik za zdrojom surovín. 52 

Obsadenie Východoslovenskej nížiny pravdepodobne prebiehalo v dvoch smeroch. 

Prvým z nich bol postup zo západu Slovenska, ktorý pokračoval až do Sedmohradska. Druhý 

smer predstavovali menšie skupiny Keltov prichádzajúce z Panónie a zo Sedmohradska, 

odkiaľ postupovali ďalej na sever.53 

Horskú oblasť Slovenska charakterizuje starší horizont predpúchovského stupňa, 

ktorého jadrom je liptovsko-oravská oblasť. Nie tak intenzívne sa objavuje aj na Spiši, v Turci 

a pravdepodobne aj v okolí Žiliny. Pohrebiská predpúchovského stupňa nám nie sú známe.  

Za to významnou sa javí sídlisková aglomerácia v Liptovskej Mare.54 

 

Stredná doba laténska 

Stredná doba laténska, ohraničená približne koncom 3. a začiatkom 2. storočia pred n. 

l., predstavuje vrchol keltskej spoločnosti na Slovensku. Došlo totiž k obsadeniu nových 

oblastí juhozápadného, juhu stredného Slovenska, ako aj východnej časti krajiny. Dá sa 

                                                            
50 PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 18. 
51 GAČKOVÁ, Lýdia: Archeologické dedičstvo Zemplína. Pravek až včasný stredovek. Michalovce : Občianske 
združenie Zemplínska spoločnosť Michalovce, 2004, s. 75. 
52 BŘEZINOVÁ, Gertrúda: Keltské osídlenie v Nitre – Šindolke. In Historická revue. 2008, roč. XIX, č. 9, s. 26. 
MIROŠŠAYOVÁ, Elena: Kelti na východe – hradisko Zemplín. In Historická revue. 2008, roč. XIX, č. 9,  
s. 30. 
PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 18. 
53 Porovnaj PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 18  
a MIROŠŠAYOVÁ, Elena: Kelti na východe – hradisko Zemplín. In Historická revue. 2008, roč. XIX, č. 9,  
s. 30. 
54 PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 21, 33. 
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povedať, že ide o druhú vlnu keltskej expanzie, ktorá súvisí so zvýšením počtu obyvateľstva 

v stredodunajskej a východoalpskej oblasti, s hospodárskym rozkvetom a novou kolonizačnou 

vlnou zo severnej Itálie spôsobenou porážkou Hannibala a keltských kmeňov (Bójov) po jeho 

strane, a následným tlakom expandujúcej rímskej republiky z juhu.55 

Je to obdobie kedy sa zvýšila intenzita keltizácie juhozápadného Slovenska. Osídľovanie tu 

nadobudlo maximálnu koncentráciu a trvalo bez prerušenia do začiatku neskorej doby 

laténskej.56 Slovensko bolo obsadené hlavne v južných častiach: v okolí Bratislavy,  

pri Dunaji, dolnom Hrone,  povodí rieky Nitry, Žitavy a Ipľa. Z Ponitria osídlenie dokladajú 

nížinné sídliská ako napríklad Výčapy-Opatovce, Jelšovce, Branč, Komjatice a Lipová-

Ondrochov. Úplne obsadené územie Keltmi sa nachádzalo napríklad v širšom okolí Nitry, kde 

došlo k vytvoreniu významnej sídliskovej aglomerácie. Dokazujú to nálezy z dnešného centra 

mesta, jeho okolia a rôznych jeho častí, ako Martinský vrch, Chrenová, Mikov dvor, Párovské 

háje, hradné návršie a najväčšie nížinné sídlisko na Slovensku v Nitre-Šindolke. Z Pohronia 

sú známe Kalná nad Hronom a Šárovce (obr. 3).57 

 

 

 

Obr. 3. Keltské osídlenie 

juhozápadného Slovenska 

(podľa Březinová 2008, 

27) 

 

 

 

 

 

                                                            
55 PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 22. 
FURMÁNEK, Václav – RUTTKAY, Alexander – ŠIŠKA, Stanislav: Dejiny dávnovekého Slovenska.  
Bratislava : Tatran, 1991, s. 60. 
K porážke Hannibala v severnej Itálii pozri aj BŘEZINOVÁ, Gertrúda: Keltské osídlenie v Nitre – Šindolke. 
In Historická revue. 2008, roč. XIX, č. 9, s. 26. 
56 BENADIK, Blažej: Doba laténska. In Slovenská archeológia. 1980, roč. 28, č. 1, s. 191. 
57 BŘEZINOVÁ, Gertrúda: Keltské osídlenie v Nitre – Šindolke. In Historická revue. 2008, roč. XIX, č. 9, s. 27. 
BUJNA, Jozef: Mladšia doba železná – laténska na Slovensku. (Prehľad stavu bádania za posledné dve 
desaťročia). In Studia Historica Nitrensia II. Nitra : Vysoká škola pedagogická v Nitre. Fakulta humanitných 
vied, 1994, s. 11. 
PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 22. 
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Zo spomínaných území koncom staršej a v strednej dobe laténskej osídlenie etapovite 

postupovalo južnými časťami stredného Slovenska, ktoré Kelti dosiahli aj z územia dnešného 

Maďarska. Pomerne hustá sieť keltských osád sa tu objavuje na rovinách  

a v nížinách pozdĺž Ipľa. Menej sa koncentrujú v severnom povodí Krupnice, Ipľa, Rimavy, 

Slanej. Prevažovali predovšetkým malé, často neďaleko seba umiestnené osady a dvorce. 

Z významnejších lokalít možno spomenúť hradisko pri Málinci, z Kotmanovej, Hrochote 

a Detvy.58 

Slovensko-maďarským pomedzím pokračovalo ďalej na východ, kde proti prúdu riek 

prenikli do zemplínskej, šarišskej, spišskej a gemerskej oblasti.59 Avšak treba poznamenať,  

že na osídľovaní východného Slovenska sa Kelti spočiatku nepodieľali v takej miere, ako to 

bolo v súvislosti s juhozápadným Slovenskom. Východoslovenská nížina z hľadiska 

keltského osídlenia mala len druhoradú úlohu. Aj v tomto období sa keltský ľud koncentroval 

predovšetkým v juhovýchodnej časti krajiny, t. j. v okolí Zemplína, Košickej kotliny 

a horného Potisia. 

Obyvateľstvo zemplínskeho regiónu sa v tomto období dostáva do priameho kontaktu  

so skupinami prvých keltských imigrantov prichádzajúcich, ako som už spomínal, z Panónie 

a zo Sedmohradska. Počiatok príchodu Keltov na teritórium južného Zemplína sa zatiaľ 

archeologicky nepodarilo presnejšie zachytiť. Pravdepodobne sa to mohlo uskutočniť v 2. 

tretine 3. storočia pred n. l. Isté je, že ich príchodom sa začína obdobie rozkvetu regiónu, 

ktoré vyvrcholilo okolo polovice 1. storočia pred n. l. Je charakterizované vznikom prvých 

keltských osád v údoliach riek. Z väčších lokalít môžeme spomenúť len tie významnejšie – 

v Michalovciach, Laškovciach, Ladmovciach, Strede nad Bodrogom a Dúbravke. Ich počet  

sa postupne zvyšuje a posúva nielen na severný okraj spomínaného regiónu, ale dokonca 

presahuje jeho hranice.60 

Kvôli dobrým poľnohospodárskym podmienkam a blízkosti trás starých tranzitných 

ciest pozdĺž riečnych tokov sa skupiny keltského obyvateľstva posúvali ďalej na sever 

a usadzovali v údoliach riek Torysy, Tople a Ondavy. Z geografického hľadiska je Torysa od 

                                                            
58 BUJNA, Jozef: Mladšia doba železná – laténska na Slovensku. (Prehľad stavu bádania za posledné dve 
desaťročia). In Studia Historica Nitrensia II. Nitra : Vysoká škola pedagogická v Nitre. Fakulta humanitných 
vied, 1994, s. 11. 
NOVOTNÁ, Mária: Svedectvá predkov. Martin : Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 1994, s. 117. 
PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 37. 
59 NEUSTUPNÝ, Jiří et al.: Pravěk Československa. Praha : ORBIS, 1960, s. 309. 

BENADIK, Blažej: Doba laténska. In Slovenská archeológia. 1980, roč. 28, č. 1, s. 191 – 192. 
60 GAČKOVÁ, Lýdia: Archeologické dedičstvo Zemplína. Pravek až včasný stredovek. Michalovce : Občianske 
združenie Zemplínska spoločnosť Michalovce, 2004, s. 75, 76, 77. 
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Tople a Ondavy oddelená pohorím Slánskych vrchov, ktoré spolu s pásmom Zemplínskych 

vrchov na juhu tvorili prirodzenú hranicu medzi Košickou kotlinou a Východoslovenskou 

nížinou. To sa odrazilo v rozdielnom kultúrnom i hospodárskom vývoji, keď obyvatelia 

údolia Torysy boli viac zviazaní s vývojom juhu Košickej kotliny a dolného Pohornádia a 

obyvatelia údolia Tople sa viac orientovali na  Východoslovenskú nížinu a Potisie.61 

Nové osady zaznamenávame v hraniciach dnešného Prešova, mimo jeho historického 

centra, a v jeho okolí najmä na pravom brehu rieky Torysy. Smerom na juh od Prešova bola 

poloha územia na severnom okraji Košickej kotliny v blízkosti sútoku Torysy a Sekčova 

strategicky výhodná, pretože sa tu stretávali z juhu idúca diaľková cesta pozdĺž Torysy 

a s cestou údolím Sekčova, ktorá prepájala údolie Torysy s územím v rozvodí Tople 

a Ondavy. Spomínaným smerom evidujeme sídlisko v Kendiciach a najjužnejšiu osadu 

v polohe Pod Kalváriou. Severným smerom ležala osada v polohe Sídliska 2 a najsevernejšia 

osada v polohe Pod Bikošom, ktorej strategicky významná poloha umožňovala obyvateľom 

osady kontrolovať cestu údolím spájajúcu Košickú kotlinu so Šarišským podolím. Pozornosť  

si zasluhuje tiež zatiaľ jediné výšinné sídlisko v celom údolí Torysy zistené vo Veľkom Šariši 

na vrchole Šarišského hradného kopca osídlené pravdepodobne v strednej dobe laténskej  

zo strategických dôvodov, keďže sa nachádzalo blízko diaľkovej tranzitnej cesty, a okrem 

toho malo centrálne postavenie k nížinným osadám v Medzanoch, Ražňanoch, Ostrovanoch, 

Šarišských Michaľanoch a vo Veľkom Šariši, ktoré boli jeho súčasťou. Laténske osady boli 

tiež situované v blízkosti povodia rieky Sekčov a jej malých prítokov.62 

Aj údolie Tople a Ondavy vďaka svojím prírodným podmienkam a tranzitnej polohe 

poskytlo vhodné predpoklady na formovanie keltských osád ako napríklad v Jastrabí  

nad Topľou, Skrabskom a Kračúnovciach.63 Dôležitú úlohu v tejto oblasti, vďaka výhodnej 

geografickej polohe, zohral hradný kopec Čičava v Sedliskách – Podčičve pri Vranove  

nad Topľou. Jeho obyvatelia mohli smerom na juh kontrolovať rozsiahle rovinaté územie 

severného okraja Východoslovenskej nížiny a smerom na sever sledovať časť údolia Ondavy 

a Tople, kade viedla diaľková cesta z Potisia, križujúc sa z cestou, prepájajúcou údolie Tople 

s údolím Laborca. Život v spomínaných osadách pravdepodobne pretrval do konca 1. storočia 

                                                            
61 MIROŠŠAYOVÁ, Elena – TOMÁŠOVÁ, Božena: Povodie Torysy a Tople v dobe laténskej. In Okres lateński 
i rzymski w Karpatach Polskich. Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 2004, s.184. 
62 MIROŠŠAYOVÁ, Elena – TOMÁŠOVÁ, Božena: Povodie Torysy a Tople v dobe laténskej. In Okres lateński 
i rzymski w Karpatach Polskich. Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 2004, s. 185, 187, 189, 190. 
63 MIROŠŠAYOVÁ, Elena – TOMÁŠOVÁ, Božena: Povodie Torysy a Tople v dobe laténskej. In Okres lateński 
i rzymski w Karpatach Polskich. Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 2004, s. 190, 192. 
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pred n. l.64 „Na základe príbuznosti materiálnej kultúry sa predpokladá, že obyvateľstvo 

juhovýchodného Slovenska patrilo kultúrne a aj etnicky k tej istej skupine, aké žilo na území 

Sedmohradska a severovýchodného Maďarska (obr. 4).“65 

 

Obr. 4. Keltské osídlenie v povodí Torysy a Tople 

1 – Prešov, 2 – Veľký Šariš, 3 – Sedliská-Podčičva 

(podľa Miroššayová, Tomášová 2004, 181) 

 

Zvýšený prílev laténskej civilizácie do severnej časti stredného Slovenska evidujeme  

na rozhraní staršej a strednej doby laténskej. Tento prelomový časový úsek označujeme ako 

mladšiu časť predpúchovského stupňa, ktorá bola rozšírená najmä v Turčianskej kotline 

(Slovenské Pravno, Folkušová, Trebostovo) a severnej časti stredného Považia (Trenčianske 

Teplice, Slatina nad Bebravou), menej však v oravsko-liptovskej oblasti.66 

 

                                                            
64 GAČKOVÁ, Lýdia: Archeologické dedičstvo Zemplína. Pravek až včasný stredovek. Michalovce : Občianske 
združenie Zemplínska spoločnosť Michalovce, 2004, s. 76, 77. Porovnaj MIROŠŠAYOVÁ, Elena: Kelti  
na východe – hradisko Zemplín. In Historická revue. 2008, roč. XIX, č. 9, s. 30. 
O laténskom osídlení čičvianskeho hradného kopca pozri aj KOTOROVÁ-JENČOVÁ, Mária: Laténske 
osídlenie čičvianskeho hradného kopca, lokalita Sedliská, okr. Vranov nad Topľou. In Okres lateński i rzymski  
w Karpatach Polskich. Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 2004, s. 197 – 217. 
65 MIROŠŠAYOVÁ, Elena – TOMÁŠOVÁ, Božena: Povodie Torysy a Tople v dobe laténskej. In Okres lateński 
i rzymski w Karpatach Polskich. Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 2004, s. 183. 
66 PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 34. 
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Neskorá doba laténska 

V neskorolaténskom období dochádza k radikálnym zmenám nielen v oblasti 

stredného Podunajska, ale v celej strednej Európe. Ich korene možno hľadať v mocensko-

politickej, hospodárskej, spoločenskej štruktúre a v ideologických premenách keltských 

kmeňov. Žiarové pochovávanie pomaly nahradilo kostrový a birituálny pohrebný rítus, 

pričom zanikli rozsiahle ploché pohrebiská. Zakladali sa nové sídliská na nížinách 

a strategicky významných miestach, aj mimo územia rozšírenia plochých pohrebísk.67 

„Začínajú vznikať tzv. oppidá – prvé keltské mestá. Oppidá sa stávajú centrami moci, 

obchodu, kultúrneho a náboženského života a samozrejme sídlom najvyšších zložiek keltskej 

spoločnosti.“68 Historické správy a archeologický materiál dokladajú presuny rôznych 

etnických skupín, predovšetkým Bójov, Dákov, neskôr i Germánov. Vývoj stredného 

Podunajska na sklonku letopočtu značne ovplyvnila expanzívna politika Rímskej ríše, a to 

ďalším postupom vojsk a založením provincií Panónie a Norika. Osídlenie stredného 

Podunajska v neskorej dobe laténskej  

sa sústredilo na nížinných sídliskách a sídliskách centrálneho charakteru.69 

Moc Keltov na našom území od konca 2. storočia pred n. l. začala slabnúť pod tlakom 

dáckej expanzie, ktorá ich ohrozovala z juhu. Situácia v prospech laténskej civilizácie  

sa nezmenila ani po príchode keltského kmeňa Bójov zo západu. Boje sa pre Keltov skončili 

katastrofou. Dôsledkom bolo pomerne rýchlo obsadené pôvodné keltské územie 

Sedmohradska, horného Potisia. Dáci dokonca prenikli až k strednému Dunaju a na Ponitrie. 

Dokazujú to nálezy zmiešanej keltsko-dáckej hmotnej kultúry spájajúce sa s východným  

a tiež západným Slovenskom. Treba tiež dodať, že keltsko-dácke etnikum v niektorých 

oblastiach Slovenska pretrvalo až do 1. storočia n. l. (obr. 5).70 

 

                                                            
67 KUZMOVÁ, Klára: Nížinné sídliská z neskorej doby laténskej v strednom Podunajsku. In Slovenská 
archeológia. 1980, roč. 28, č. 2, s. 312. 
68 ČAMBAL, Radoslav: Bratislavské oppidum. In Historická revue. 2008, roč. XIX, č. 9, s. 36. 
69 KUZMOVÁ, Klára: Nížinné sídliská z neskorej doby laténskej v strednom Podunajsku. In Slovenská 
archeológia. 1980, roč. 28, č. 2, s. 313. Pozri aj PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV 
Bratislava, 2008, s. 37, 45. 
70 BENADIK, Blažej: Doba laténska. In Slovenská archeológia. 1980, roč. 28, č. 1, s. 192. 
FURMÁNEK, Václav – RUTTKAY, Alexander – ŠIŠKA, Stanislav: Dejiny dávnovekého Slovenska.  
Bratislava : Tatran, 1991, s. 60. 
PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 45. 
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Obr. 5. Keltsko-dácke osídlenie Slovenska 

1 – Bešeňov, 2 – Bratislava-Devín, 3 – Hradec, 4 – Chotín, 5 – Ipeľské Predmostie, 6 – Iža,  

7 – Jelšovce, 8 – Kamenín, 9 – Maďarovce, 10 – Malé Kršteňany, 11 – Malé Uherce,  

12 – Malé Trakany, 13 – Nitra, 14 – Nitriansky Hrádok „Zámeček“, 15 – Ondrochov,  

16 – Ostrov, 17 – Púchov „Skala“, 18 – Streda nad Bodrogom, 19 – Stretávka, 20 – Šárovce, 

21 – Trenčianske Teplice, 22 – Výčapy-Opatovce, 23 – Zemplín, 24 – Dúbravka,  

25 – Bracovce, 26 – Michalovce, 27 – Ladmovce, 28 – Kašov 

(podľa Točík 1959, 842, obr. 311) 

 

Na západnom Slovensku, hlavne v jeho juhozápadnej časti, je keltsko-dácke osídlenie 

rozšírené v povodí Nitry, Hrona a Ipľa. Dokladajú to nálezy napríklad v Nitre a Šuranoch-

Nitrianskom Hrádku.  Svoje stopy v podobe zbraní, výstroje, mincí a keramiky na tomto 

území zachovali aj Rimania, ktorí neustále posúvali hranice svojho impéria na sever  

do oblasti stredného Dunaja.71 Neskorolaténske výrobky sú zastúpené aj na Záhorí, dôkazom 

čoho sú lokality napríklad Čepangát-Kúty, Pohanská-Plavecké Podhradie, Kostolisko-Kuklov, 

v okrese Senica, Stolička-Gajary v okrese Bratislava-vidiek (obr. 6).72 Keltské osídlenie 

                                                            
71 PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 45, 50. 
72 ZACHAR, Lev: Príspevok k poznaniu neskorolaténskeho obdobia na Záhorí. In Zborník Slovenského 
národného múzea. 1977, roč. 71, č. 17, s. 55. 
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Pohronia a juhu stredného Slovenska v neskrolaténskom období nedosahovalo veľkú 

intenzitu.73 

 

 

Obr. 6. Neskorolaténske lokality na Záhorí 

1 – Čepangát (Kúty, okr. Senica), 2 – Pohanská (Plavecké Podhradie, okr. Senica),  

3 – Stolička (Gajary, okr. Bratislava-vidiek), 4 – Kostolisko (Kuklov, okr. Senica),  

5 – Za smuhou (Brodské, okr. Senica) 

(podľa Zachar 1977, 55, obr. 12) 

 

Osídlenie východného Slovenska malo rovnaký charakter, ktorý sa prejavil v náplni 

hmotnej kultúry. Dôležitým centrom v rámci východného Slovenska sa stala severná časť 

Potiskej nížiny.74 Túto oblasť reprezentuje najznámejšie laténske nálezisko v zemplínskom 

regióne, nachádzajúce sa v katastri dnešnej obce Zemplín Trebišovského okresu. Najväčší 

význam táto lokalita dosiahla práve v neskorej dobe laténskej. Predstavovala dôležitú súčasť 

siete výrobných a obchodných centier Karpatskej kotliny. Zatiaľ nevieme povedať, kedy sa tu 
                                                            
73 PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 40. 
74 BENADIK, Blažej: Obraz doby laténskej na Slovensku. In Slovenská archeológia. 1971, roč. 19, č. 2, s. 471. 



279 

 

Kelti usadili. Samotné hradisko bolo vybudované na skalnatom návrší južne od sútoku 

Ondavy s Latoricou a západne od rieky Bodrog, ktorá so svojimi mŕtvymi ramenami 

a močiarmi poskytovala prirodzenú ochranu. Okrem toho vďaka geografickej polohe 

v blízkosti diaľkovej tranzitnej cesty hradisko poskytovalo obyvateľom množstvo 

ekonomických výhod.75 Obdobie najväčšieho rozkvetu územie zemplínskeho regiónu 

zaznamenáva okolo polovice 1. storočia pred n. l. Keltsko-dácke obyvateľstvo tu prežíva aj  

po prelome letopočtu. 

Postupne pod tlakom historických udalostí, ktoré sa odohrávali v Karpatskej kotline 

v priebehu 1. storočia pred n. l. keltské spoločenstvo dožívalo a nahradené bolo inými 

etnickými skupinami. V súvislosti už so spomínaným silnejúcim politickým a hospodárskym 

vplyvom Dákov z juhu a vpádu germánskych Kimbrov došlo k presunu časti obyvateľstva 

z Panónie, alebo z juhozápadného Slovenska ďalej na sever proti prúdu Váhu, Nitry a Hrona 

do severného hornatého prostredia pôvodného lužického osídlenia, ktorého  korene siahali až 

do doby bronzovej, s čím je spojené formovanie púchovskej kultúry.76 „Jej územie siahalo od 

východnej hranice Spiša na východe po severovýchodnú Moravu na západe a výbežky Karpát 

a Beskýd v južnom Poľsku po líniu Žarnovica – Trenčín na juhu (...) Najmenej známe je 

rozšírenie púchovskej kultúry na strednom Slovensku, hlavne na Pohroní (obr. 7).“77  

Je charakterizovaná výšinnými opevnenými polohami v blízkosti sídlisk situovaných 

najčastejšie v ústí dolín. Z najznámejších centrálnych hradísk možno spomenúť hradisko 

Pohanská-Plavecké Podhradie na Záhorí, sídlisko Trniny nad Veľkým Bystercom  

na Orave, na vrchu Havránok pri Liptovskej Mare a Jánovce-Machalovce na Spiši (obr. 8).78 

Po prelome letopočtu sa územný rozsah púchovskej kultúry neustále zmenšoval. Príčiny 

môžeme vidieť v zmenách, ktoré nastali v celom stredoeurópskom priestore, keď 

                                                            
75 Urbanistická štruktúra sídliskových jednotiek v Zemplíne sa stala východiskom pre vytvorenie pojmu typ 
Zemplín. Toto pomenovanie sa vo východokeltskej oblasti používa na označenie neskorolaténskych sídliskových 
aglomerácií, ktoré tvorilo menšie hradisko, obklopené otvorenými výrobnými osadami. GAČKOVÁ, Lýdia: 
Archeologické dedičstvo Zemplína. Pravek až včasný stredovek. Michalovce : Občianske združenie Zemplínska 
spoločnosť Michalovce, 2004, s. 77, 78, 80. 
76 FURMÁNEK, Václav – RUTTKAY, Alexander – ŠIŠKA, Stanislav: Dejiny dávnovekého Slovenska. 
Bratislava : Tatran, 1991, s. 60. 
BUJNA, Jozef: Mladšia doba železná – laténska na Slovensku. (Prehľad stavu bádania za posledné dve 
desaťročia). In Studia Historica Nitrensia II. Nitra : Vysoká škola pedagogická v Nitre. Fakulta humanitných 
vied, 1994, s. 13. 
BAZOVSKÝ, Igor: Kelti – bojovníci železného veku. In Pamiatky a múzeá. 2008, roč. 57,  
č. 1, s. 43. 
77 PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 57. 
78 BAZOVSKÝ, Igor: Kelti – bojovníci železného veku. In Pamiatky a múzeá. 2008, roč. 57,  
č. 1, s. 43. 
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dominantnými prvkami dejinného procesu sa stal antický svet rímskych provincií a barbarské, 

prevažne germánske osídlenie naddunajského územia.79 

 

 

Obr. 7. Hranice púchovskej kultúry 

 

Územný rozsah v dobe laténskej (bodkovaná čiara) 

a v staršej dobe rímskej (prerušovaná čiara) 

(podľa Pieta 2008, 58, obr. 24) 

 

 

Obr. 8. Náleziská púchovskej kultúry 

                                                            
79 PIETA, Karol: Keltské osídlenie Slovenska. Nitra : AÚ SAV Bratislava, 2008, s. 17, 59. 
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1 – Bystrička, 2 – Divinka, 3 – Gánovce, 4 – Hrabušice, 5 – Hvozdnica, 6 – Ilava,  

7 – Kežmarok, 8 – Lednica, 9 – Levoča, 10 – Likavka, 11 – Liptovská Štiavnica,  

12 – Havránok-Liptovská Mara, 13 – Liptovský Ján, 14 – Liptovský Trnovec, 15 – Lisková, 

16 – Ludrová, 17 – Machalovce, 18 – Udiča, 19 – Mestečko, 20 – Oravský Podzámok,  

21 – Ploštín, 22 – Podtureň, 23 – Púchov, 24 – Skalská Nová Ves, 25 – Spišské Podhradie,  

26 – Strážov, 27 – Sučany, 28 – Veľký Bysterec, 29 – Vyšný Kubín, 30 – Hradec,  

31 – Slovenské Pravno 

(podľa Benadik 1971, 487, obr. 15) 
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