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I. Úvod 
Tvorcovia ľudu badenskej kultúry (prv kultúry ľudu 

s kanelovanou keramikou) osídlili takmer celé Slovensko. 
Na rozdiel od západoslovenskej oblasti sú naše poznatky 
o jej existencii na východnom Slovensku nedostatočne 
známe. Väčšina bádateľov sa pri jej analýze zameriava 
na keramický materiál, pričom zväčša do ústrania sa kla-
die ostatný nálezový inventár, vrátane kamennej indus-
trie. V súčasnosti sa problematikou badenskej kultúry na 
geografi cky členitejšom území východného Slovenska 
zaoberá v rámci doktorandského štúdia E. Horváthová. 
Medzi nálezmi z dvoch východoslovenských archeolo-
gických lokalít badenskej kultúry nechýba súbor kamen-
nej industrie, ktorú mi poskytla na spracovanie.1 Ide o ná-
lezy zo Zemplínskych Kopčian (z výskumu S. Šišku v r. 
1974) a z Brehova (z výskumu E. Horváthovej v r. 2002), 
ktoré sú predmetom predloženého príspevku.

ANALÝZA KAMENNEJ INDUSTRIE ZO ZEMPLÍNSKYCH KOPČIAN A BREHOVA

(SLOVENSKO)

ANALYSE DER STEININDUSTRIE AUS ZEMPLÍNSKE KOPČANY UND BREHOV (SLOWAKEI)

MARIÁN SOJÁK

Abstract
Analysis of chipped stone industry from Kopčany and Brehov (Slovakia). The fl ake stone assemblages (and other as-
semblages) which were discovered during the excavation of two archaeological sites in Eastern Slovakia – Zemplínske 
Kopčany and Brehov were analysed. 
Seventeen stone artefacts were found in object No. 24A-D/1974 at Zemplínske Kopčany. Obsidian stone, which is a lo-
cal raw material, occurs at a higher frequency than imported raw materials – Jurassic fl int “G” and basalt. With the 
exception of two blanks (cores), the assemblage consists of fi nished tools, most of which were made on blades. Other 
tools present include two fl ake scrapers and a blunt drill made of Jurassic fl int “G”. One obsidian core is lightly redu-
ced and the second obsidian core has a pyramidal shape. The remainder of the Zemplínske Kopčany assemblage inc-
ludes ten fi nished products made of local (sedimentary rocks) and imported raw material (amphibolite?). Whetstones 
are most common and axes are less numerous. The assemblage also includes a wedge, a fragment of an axe-hammer, 
a globular pestle and conical byproducts from axe-hammer production. 
Local raw materials were used at Brehov. The local obsidian dominates and other stone materials are present in small 
proportions. The typological character of the fl ake industries is also different. Flakes account for 68 % of the artefacts 
and blades 25 %. Specifi c artefacts are the „łuszcznie“ (“Splitter” in German) though to have been used as chisels 
or cutting tools. The cores are very small and lightly reduced. One pebble with negative scars and one drill (borer) 
are also present. Other artefacts include a shaft of a fl at axe made of local hornstone and a fragment of an unfi nished 
granodiorite axe-hammer with a hole drilled in the middle (possibly originating from the High Tatras?).   
The analyzed assemblages are compared with assemblages from other Baden Culture sites in Slovakia and in parti-
cular to those from the Malopolskie Voivodship. The analyzed artefacts from Zemplínske Kopčany and Brehov cor-
respond to two phases in the development of the Baden Culture. The older phase has stronger affi nities to the Funnel 
Beaker Culture, and in the case of the Brehov site, to a younger phase, which is parallel with the Pleszow-Zesławice 
group in the Malopolskie Voivodship. 

Keywords 
Eastern Slovakia, Eneolithic Age, Baden Culture, fl ake and other stone industries, analysis, typology, raw materials

Poloha študovaného mikroregiónu na mape Európy.
Location of the study area on a map of Europe.



Marián Soják: Analýza kamennej industrie zo Zemplínskych Kopčian a Brehova

100

II. Lokalizácia nálezísk

II.1. Zemplínske Kopčany (okr. Michalovce) – poloha 
Hospodársky dvor JRD

Polykultúrne sídlisko leží na nízkej pravobrežnej tera-
se rieky Laborec, od ktorej je vzdialená asi 4 km (obr. 1). 
Počas systematického výskumu S. Šišku v r. 1960, 1971, 
1972 a 1974 sa preskúmalo 16 objektov badenskej kul-
túry, ktoré v samostatnej štúdii, venovanej problematike 
sídliskových objektov badenskej kultúry na Východoslo-
venskej nížine, opísala E. Horváthová (2004, 50 nn.; tu 
ďalšia literatúra). Analyzovaná kamenná industria pochá-
dza z objektu 24A-D/1974. 

II.2. Brehov (okr. Trebišov) – poloha Pod Veľkým vr-
chom

Lokalita je situovaná na pravom brehu Ondavy, na 
severnom úpätí Veľkého vrchu, v minulosti nazývaného 

Hora (obr. 1). Toto výšinné sídlisko je známe ako poly-
kultúrna archeologická lokalita s doloženým osídlením 
v neolite (bukovohorská kultúra), eneolite (badenská 
kultúra), včasnej (skupina Nyírség-Zatín) a mladšej dobe 
bronzovej (gávska kultúra), a tiež v neskorej dobe latén-
skej (Budinský-Krička 1977, 65). Archeologický výskum 
v polohe Pod Veľkým vrchom v r. 2002 bol vyvolaný 
stavbou plynofi kácie obaľovne Brehov, ktorou sa poško-
dili dve archeologické lokality (č. 1 a 2). Na lokalite č. 1 
ryha preťala torzo sídliska badenskej kultúry, na lokalite 
č. 2 sa preskúmala časť stredovekých objektov. Kamen-
ná industria sa vyskytla v objektoch badenskej kultúry č. 
1, 2, 4-6/2002, ktoré vzhľadom k zverejneniu nebudem 
opisovať (Horváthová 2004, 53 nn.). Z lokality sa kom-
plexne vyhodnotila aj keramika badenskej kultúry, podľa 

Obr. 1. Lokality badenskej kultúry na Východosloven-
skej nížine. 3 – Brehov; 29 – Zemplínske Kopčany  (pod-
ľa Horváthovej 2004). 
Abb. 1. Lokalitäten der Badener Kultur in der Ostslowa-
kischen Tiefebene. 3 – Brehov; 29 – Zemplínske Kopčany 
(nach Horváthová 2004). 

Obr. 2. Zemplínske Kopčany (1) a Brehov (2) na výseku 
geologickej mapy Slovenska.
Abb. 2. Zemplínske Kopčany (1) a Brehov (2) im Aus-
schnitt der geologischen Karte der Slowakei.

Tab. 1. Zemplínske Kopčany. Poloha Hospodársky dvor JRD (1974).  Surovinová skladba štiepanej kamennej indus-
trie badenskej kultúry. 
Tab. 1. Zemplínske Kopčany. Fundstelle  Hospodársky dvor JRD (1974).  Rohstoffaufbau der gesplaten Steinindustrie 
der Badener Kultur. 
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typológie a výzdoby zaradená do záveru 
stupňa IIb – začiatku stupňa III (Horvá-
tová 2005). 

III. Rozbor nálezov kamennej 
industrie z lokality Zemplínske 
Kopčany – Hospodársky dvor 
JRD

II.1. Štiepaná kamenná industria

Z objektu č. 24A-D/1974 sa získalo 17 ks štiepaných 
kamenných artefaktov (obr. 3; 5: 2-7). Zo surovinovej 
stránky (tab. 1) dominuje lokálny obsidián (76,5 %) na 
úkor importovanej pazúrikovej suroviny – jurského pa-
zúrika „G“ (17,6 %) a jediného zástupcu vulkanickej hor-
niny – predpokladaného bazaltu (5,9 %). 

Typologický rozbor artefaktov ukázal (tab. 2), že až 
na dva polotovary – jadrá (obr. 3: 11, 12) sú prítomné 
bezvýhradne hotové nástroje. Spomedzi nich prevládajú 
čepele, ktoré majú vyše 70 %-né zastúpenie. Medzi nimi 
sa objavili neretušované exempláre (obr. 3: 1–3, 7, 15), 
ktoré vzhľadom k zreteľným stopám po požívaní (slabý 
lesk hrán, resp. nevýrazné stopy práce viditeľné pod lu-
pou) možno zaradiť do skupiny nástrojov, za nimi nasle-

Obr. 3. Zemplínske Kopčany, Poloha 
Hospodársky dvor JRD. Štiepaná ka-
menná industria z objektu 24A-D/1974. 
1–6, 8, 11–15, 17 – obsidián; 7, 9, 10 – 
jurský pazúrik „G“; 16 – bazalt (?).
Abb. 3. Zemplínske Kopčany. Fund-
stelle Hospodársky dvor JRD. Gespalt 
Steinindustrie aus Obj.  24A-D/1974. 
1–6, 8, 11–15, 17 – Obsidian; 7, 9, 10 
- Jura-Feuerstein der „G“ Abart; 16 – 
Basalt (?).

Tab. 2. Zemplínske Kopčany. Poloha Hospodársky dvor JRD (1974).  Typologická skladba štiepanej  kamennej indus-
trie badenskej kultúry. 
Tab. 2. Zemplínske Kopčany. Fundstelle  Hospodársky dvor JRD (1974).  Typologische Aufbau der gespalten Steinin-
dustrie der Badener Kultur.  
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dujú čepele s retušou (obr. 3: 4, 6, 17), vrubmi (obr. 3: 
5, 8, 16) a jeden kosák („sierpiec“) z jurského pazúrika 
„G“ (obr. 3: 10). Na druhom mieste v skupine fi nálnych 
výrobkov sú dva úštepové škrabadlá (obr. 3: 13, 14) a na-
pokon na mieste treťom tupý vrták na súvislo retušovanej 
čepeli („wiórowec“) s hlbokými nerovnomerne rozmiest-
nenými vrubmi („zdławiec“) z jurského pazúrika „G“ 
(obr. 3: 9). Z dvoch obsidiánových jadier je jedno načaté 

úštepové (obr. 3: 12) a druhé charakteristic-
ké ihlancové (obr. 3: 11). 

III.2. Ostatná kamenná industria2

Do tejto kategórie kamenných nástro-
jov som zaradil celé kusy, resp. fragmenty 
kamennej brúsenej industrie a brúsiky (obr. 
4; 5: 1, 8, 9). Spolu ide o 10 výrobkov, zho-
tovených z lokálnych, príp. vzdialenejších 
surovín (amfi bolit?). Prevládajú brúsiky 
(40 %; obr. 4: 3, 4, 7, 9), menej je sekier (30 

%; obr. 4: 1, 8; 5: 8). Ostatné artefakty sú nepočetné (po 
1 ks) – klin (obr. 4: 5; 5: 9), fragment sekeromlatu (obr. 
5: 1), guľovitý drvič-otĺkač (obr. 4: 6) a vývrtok - jadro 
z vŕtania otvoru kamenného nástroja (pravdepodobne zo 
sekeromlatu; obr. 4: 2). Brúsiky majú tvar hranolovitý 
a doskovitý s ostrými či zaoblenými hranami. Nevýraz-
né stopy opracovania na koncoch jedného z nástrojov 
(otlčenie) nevylučujú jeho využitie vo funkcii retušéra 

Obr. 4. Zemplínske Kopčany, Poloha Hos-
podársky dvor JRD. Ostatná kamenná in-
dustria z objektu 24A-D/1974. 1, 5 – ílovitá 
bridlica (ílovec); 2 - amfi bolit; 3, 4, 7, 9 – 
pieskovec; 6 – limnosilicit; 9 – prachovec. 
Abb. 4. Zemplínske Kopčany. Fundstelle 
Hospodársky dvor JRD. Andere  Steinin-
dustrie aus Obj.  24A-D/1974. 1, 5 – Ton-
schlifer (Tonstein); 2 – Amphibolit; 3, 4, 7, 
9 – Sandstein; 6 – Limnosilizit; 8 – Aleu-
rolit. 

Tab. 3. Zemplínske Kopčany. Poloha Hospodársky dvor JRD (1974).  Surovinová a typologická skladba ostatnej ka-
mennej industrie badenskej kultúry. 
Tab. 3. Zemplínske Kopčany. Fundstelle Hospodársky dvor JRD (1974).  Rohstoff- und Typologieaufbau der anderen 
Steinindustrie der Badener Kultur. 
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(obr. 4: 9). Až na amfi bolit (?), pôvodom 
azda zo Spišsko-gemerského rudohoria 
(Hovorka, Méres 1993), ide o suroviny 
z lokálnych surovinových zdrojov. Patria 
do skupiny sedimentárnych (usadených) 
hornín. 

IV. Rozbor nálezov kamennej in-
dustrie z lokality Brehov – Pod 
Veľkým vrchom
IV.1. Štiepaná kamenná industria

Z hľadiska použitej suroviny má – na rozdiel od pred-
chádzajúcej lokality – sídlisko v Brehove výrazne lo-
kálny charakter (tab. 4). Miestny obsidián (Zemplínske 
vrchy) tvorí z celkového počtu štiepanej kamennej indus-
trie (148 ks) vyše 90 %, ostatné suroviny nemajú výrazný 
podiel – limnosilicit 3,4 %, volýnsky pazúrik 2,7 % a ne-
zistená surovina (prepálené artefakty).

Odlišná je tiež typologická stránka štiepanej industrie 
(tab. 5). Odpad pri výrobe nástrojov – úštepy (často so za-
chovaným pôvodným povrchom – kôrou) majú skoro 68 
%-né zastúpenie, čepele 25 % a napokon ďalšie artefakty. 
Špecifi cké sú „łuszcznie“ (obr. 6: 10, 12, 18, 19, 29; 7: 
21; 8: 5, 6), pokladané za dlátovité či pretínacie nástro-
je. Vzhľadom k ich predpokladanej funkcii sa označenie 
tejto skupiny nástrojov za odštepovače (objavované už 

v paleolite) javí ako menej vhodné, preto zotrvávam pri 
poľskom pomenovaní. Jadrá sú malých až miniatúrnych 
rozmerov a pochádzajú z prvotnej fázy obrábania pô-
vodnej hľuzy (načaté jadrá), resp. majú negatívy úštepov 
(obr. 7: 24–26). Po jednom exemplári sa objavil okruhliak 
s negatívmi a vrták – priebojník („przekłuwacz“; obr. 6: 
22). 

IV.2. Ostatná kamenná industria

Tu možno zaradiť dva zachované artefakty. Prvým je 
tylová časť plochej sekerky z lokálnej ílovitej bridlice (= 
ílovca) spodnotriasového veku (obr. 7: 28; 8: 8) a frag-
ment polotovaru sekeromlatu s navŕtaným stredovým 
otvorom z granodioritu (obr. 7: 29; 8: 9). Táto surovi-
na však nemá lokálny pôvod. Za najpravdepodobnejšie 
miesto výskytu možno považovať oblasť Vysokých Ta-

Obr. 5. Zemplínske Kopčany, Poloha 
Hospodársky dvor JRD. Výber nálezov 
a objekt  24A-D/1974.  1 – sekeromlat  
(amfi bolit ?); 2, 3 – kosák a tupý vrták 
(jurský pazúrik „G“); 4–6 – čepele (ob-
sidián); 7 – čepel (bazalt); 8 –  fragment  
sekery (prachovec); 9 – klin z ílovca. 
Abb. 5. Zemplínske Kopčany. Fundstel-
le Hospodársky dvor JRD. Auswahl der 
Funde und  Objekt  24A-D/1974. 1 – 
Hammeraxt (Amphibolit ?); 2, 3 – Sickel  
und Bohrer  (Jura-Feuerstein der „G“ 
Abart); 4–6 – Klingen (Obsidian); 7 –
Klinge (Bazalt); 8 –  Fragment  der Axt 
(Aleurolit); 9 – Keil  (Tonstein). 

Tab. 4. Brehov. Poloha Pod Veľkým vrchom. Surovinová skladba štiepanej kamennej industrie badenskej kultúry.
Tab. 4. Brehov. Fundstelle Pod Veľkým vrchom. Rohstoffaufbau der gespalten Steinindustrie der Badener Kultur.
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Tab. 5. Brehov. Poloha Pod Veľkým vrchom. Typologická skladba štiepanej  kamennej industrie badenskej kultúry.
Tab. 5. Brehov. Fundstelle Pod Veľkým vrchom. Typologische Aufbau der gespalten Steinindustrie der Badener Kultur.

Obr. 6. Brehov. Poloha Pod 
Veľkým vrchom. Výber štiepanej 
kamennej industrie z objektu 1/02 
(1–10), 2/02 (11–24), 4/02 (25, 
26) a 5/02 (27–29). 1–7, 9–19, 22, 
25–29 – obsidián; 8, 23 – volýn-
sky pazúrik; 20, 24 – limnosilicit; 
21 – prepálený silicit. 
Abb. 6. Brehov.  Fundstelle Pod 
Veľkým vrchom.  Auswahl der 
gesplaten Steinindustrie aus den 
Objekten  1/2002 (1–10), 2/2002 
(11–24), 4/2002 (25, 26)  und 
5/2002 (27–29). 1–7, 9–19, 22, 
25–29 – Obsidian;  8, 23 –  Volyn-
Feuerstein; 20, 24 – Limnosilizit; 
21 – verbrannter Silex. 
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tier. Do úvahy pripadá aj najbližšie malé 
jadrové pohorie Braniska, príp. Spišsko-
gemerské rudohorie (tu sa však vyskytujú 
skôr granity). 

V. Zhodnotenie kamennej industrie 
badenskej kultúry z obidvoch lokalít, záver

Nálezy štiepanej kamennej industrie na lokalitách 
badenskej kultúry z územia Slovenska nikdy netvoria 
bohaté súbory. Na rozdiel od ostatných pamiatok hmot-
nej kultúry, najmä keramiky, sa jej dosiaľ nevenovala 
systematická pozornosť. Najväčšie súbory spracovali 
prevažne poľskí bádatelia. M. Kaczanowska (1982/1983) 
charakterizovala zesławicko-pleszowsku skupinu baden-
skej kultúry na príklade lokalít v regióne Nowej Huty 
(Zesławice, Mogiła-Kopiec Wandy a Pleszów), pričom 
výsledky porovnala so štiepanou industriou v skupine 
Wyciąże-Książnice (najstaršou fázou badenskej kultúry) 
a v badenskej kultúre z niektorých lokalít na území Slo-
venska (juhozápadné Slovensko, Spiš), Moravy a bývalej 
severnej Juhoslávie. Nálezy štiepanej kamennej industrie 
bolerázskej, badenskej a bošáckej kultúry z niektorých 
lokalít západného a východného Slovenska analyzoval 
A. Pelisiak (1991). Trojica autorov publikovala v mono-
grafi ckom spracovaní tak neolitickú, ako aj eneolitickú 
(badenskú) štiepanú kamennú industriu z lokality Šariš-
ské Michaľany (Kaczanowska, Kozłowski, Šiška 1993, 

85–92, 110–112). Vyššie citované práce sa stali výcho-
diskovými pre porovnávanie s nálezovým inventárom 
z pertraktovaných lokalít. 

Obidve sledované lokality badenskej kultúry – Zem-
plínske Kopčany a Brehov sa líšia charakterom zastúpe-
nej štiepanej kamennej industrie po surovinovej i typolo-
gickej stránke. Odlišnosť je zreteľná napriek skromnému 
počtu artefaktov na prvej z menovaných lokalít. Na rozdiel 
od Brehova sa tu objavila výrazná a pre badenskú kultúru 
charakteristická industria, ktorú označujú hotové nástroje 
a úplná absencia úštepov. Okrem miestnej suroviny (obsi-
dián, limnosilicit a bazalt) sú vyrobené z importovaných 
poľských pazúrikov, a to zo špecifi ckej a kvalitnej od-
rody jurského pazúrika „G“ (z povodia Krztyni v stred-
nej časti Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej), z ktorej 
sa produkovali najmä masívne čepele (často vo funkcii 
kosákov), prípadne typické sekerky od starého po mla-
dý eneolit, vrátane badenskej kultúry (Soják 1997/1998). 
Zo Zemplínskych Kopčian z tejto suroviny pochádzajú 
tri výrobky – čepieľka (obr. 3: 7), kosák (obr. 3: 10; 5: 
2) a tupý vrták (obr. 3: 9; 5: 3). Kosák („sierpiec“) má 
zlomenú terminálnu časť, súvislo retušovanú nevýrazne 
lesklú pravú hranu a bázu sformovanú do tŕňa. Stredná 

Obr. 7. Brehov. Poloha Pod Veľkým vr-
chom.  Štiepaná a brúsená kamenná indus-
tria z objektu 6/2002. 1–26 – obsidián; 27 
– volýnsky pazúrik; 28 – ílovitá bridlica; 
29 – granodiorit. 
Abb. 7. Brehov. Fundstelle Pod Veľkým 
vrchom. Geplatene und geschliffene Stein-
industrie aus Obj. 6/2002. 1–26 – Obsidi-
an; 27 – Volyn-Feuerstein; 28 – Tonschie-
fer; 29 – Granodiorit. 
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časť podobného typu nástroja je známa napr. z lokality 
Kraków-Witkowice – lokalita II, kde sa našla v sprievo-
de črepov neskorej fázy badenskej kultúry (Rydlewski, 
Valde-Nowak 1980, ryc. 7: 4). Čepele s retušovaným 
tŕňom sa objavujú napr. na exemplároch z Krakówa-No-
wej Huty-Zesławíc (lokalita 21), resp. na ďalších lokali-
tách zesławicko-pleszowskej skupiny, kde sa odvodzujú 
od tradície kultúry lievikovitých pohárov (Kaczanows-
ka 1982/1983, 81, 84). V tejto skupine vystupuje jurský 
pazúrik „G“ pomerne často (tvorí vyše 22 %), podobne 
ako v kultúre s lievikovitými pohármi. V Zesławiciach je 
z tejto suroviny zhotovených až 42 % všetkých nástrojov. 
Dlhé čepele sa z nej vyrábali v špecializovaných diel-
ňach, pričom do osád sa distribuovali hotové dlhé čepele 
a niektoré typy čepeľových nástrojov, ako aj sekery. Na 
slovenských lokalitách bolerázskej a badenskej kultúry 
je jurský pazúrik „G“ skôr ojedinelý. Z východosloven-
ských lokalít sa uvádza masívna čepeľ zo sídliska baden-
skej kultúry v Hrčeli (Pelisiak 1991, 35). Hodne vystupu-
je táto surovina aj na Spiši, kde súvisí prevažne s mladšou 
a neskorou fázou badenskej kultúry (Soják 1997/1998; 
1999/2000; 2001, 180, 183). Z iných regiónov Sloven-
ska (Liptov, príp. iné lokality z juhozápadného Sloven-
ska) sú známe prevažne sekery (Struhár 2002, 346, tab. 

VIII: 1). Zo Zemplínskych Kopčian je 
z tejto suroviny zhotovený aj tupý vr-
ták (obr. 3: 9; 5: 3). Vyrobili ho na sú-
vislo retušovanej čepeli („wió-rowci“) 
s nerovnomerne rozmiestnenými hlbo-
kými vrubmi. V poľskej terminológii 
sa podobný typ artefaktu označuje ako 
„zdławiec“.3 Charakteristický je spô-
sob vykonania retuše (pôvodne mede-

ným drôtom?) – „rynienkowaty skośny“. Tradícia tejto 
retuše na nástrojoch badenskej kultúry sa hľadá v kultúre 
ľudu s lievikovitými pohármi a tiež v tripoľskej a ľubel-
sko-volýnskej kultúre s bielo maľovanou výzdobou (Pe-
lisiak 1991, 46, 47). Ďalšia masívna čepeľ zo Zemplín-
skych Kopčian a s vrubmi („zdławiec“) je obsidiánová 
(obr. 3: 8; 5: 5). Iná, so zlomenou terminálnou časťou 
a z bazaltu (?), má vrub na ľavej hrane (obr. 3: 16; 5: 
7). Na území strednej Európy sú alkalické bazalty (tiež 
čadič) známe zo Slovenska z Cerovej vrchoviny, z oblas-
ti stredného a východného Slovenska (Banská Štiavnica, 
Brehy), z Maďarska na Malej dunajskej nížine a z okolia 
Balatonu a Dolného Rakúska (Ivan, Hovorka 1993). Aj 
keď sa za najpravdepodobnejšie považujú primárne su-
rovinové zdroje implementov juhozápadného Slovenska 
(Hovorka, Illášová 2002, 87), možno predpokladať, že 
bazaltovú čepeľ zo Zemplínskych Kopčian vyrobili zo 
suroviny pochádzajúcej z miestnych zdrojov. Bazaltová 
industria badenskej kultúry nie je na východnom Sloven-
sku výnimočná. V Budkovciach činí až 36 % a je hneď 
na 2. mieste za obsidiánovou surovinou. Na iných lokali-
tách je skôr výnimočná. Na sídliskách badenskej kultúry 
je medzi nástrojmi nerovnomerné zastúpenie škrabadiel. 
V Zesławiciach sú napr. na 1. mieste. Úštepové škrabad-

Obr. 8. Brehov. Poloha Pod Veľkým vr-
chom. Výber kamennej industrie z obj. 
1/2002 (1); 2/2002 (2, 3, 7, 8); 5/2002 
(6) a 6/2002 (4, 5, 9). 1–3 – volýňsky 
pazúrik; 4–6 – obsidián;  7 – limnosili-
cit; 8 – ílovitá břidlice; 9 – granodiorit. 
Foto Marián Soják. 
Obr. 8. Brehov. Fundstelle Pod Veľkým 
vrchom.  Auswahl  der Steinindustrie 
aus Obj. 1/2002 (1); 2/2002 (2, 3, 7, 
8); 5/2002 (6) a 6/2002 (4, 5, 9). 1–3 – 
Volhynianfeuersteín; 4–6 – Obsidian; 
7 – Limnosilizit; 8 – Tonschiefer; 9 – 
Granodiorit. Photo Marián Soják. 
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lo s pôvodnou kôrou zo Zemplínskych Kopčian (obr. 3: 
13) nachádza analógie na viacerých lokalitách badenskej 
kultúry na Slovensku či v Malopoľsku (Rydlewski, Val-
de-Nowak 1980, ryc. 7: 5; Pelisiak 1991, ryc. 7: 4). Jadrá 
bývajú rozmanité. Vo všeobecnosti chýbajú jadrá s nega-
tívmi dlhých čepelí, veľa foriem býva počiatočných (na-
čaté jadrá), často sú značne vyťažené, čepeľovo-úštepové 
a jednopodstavové, nechýbajú ani dvojpodstavové. Obi-
dva obsidiánové jadrá zo Zemplínskych Kopčian nevy-
bočujú z tohto rámca. Jedno je načaté úštepové, druhé má 
typický ihlancový tvar (obr. 3: 11), aký je príznačný už 
pre neolitické kultúry, napr. bukovohorskú kultúru. Via-
ceré exempláre zo Zesławic ukazujú, že nechýbajú ani 
v badenskej kultúre (Kaczanowska 1982/1983, 68, ryc. 
1: f). Celkovo možno vyššie opísanú štiepanú kamennú 
industriu zo Zemplínskych Kopčian zaradiť do horizontu 
Bronocice IV-V, teda lievikovito-badenského. Spomedzi 
artefaktov patrí bezpochyby k jeho najvýraznejším repre-
zentantom horeuvedený tupý vrták s typickou retušou, 
vystupujúcou predovšetkým v kultúre s lievikovitými 
pohármi. Pre tento horizont je typické aj vystupovanie 
jurského pazúrika „G“. 

Charakter štiepanej kamennej industrie z Brehova je 
v porovnaní so Zemplínskymi Kopčanmi odlišný. Vyše 
90 %-ný podiel má obsidiánová surovina, ktorá bola nosi-
teľom badenskej kultúry najdostupnejšia. Ostatná surovi-
na nezohrávala väčší význam. Len štyri artefakty sú z im-
portovanej suroviny, volýnskeho pazúrika (obr. 6: 8, 23; 

7: 27; 8: 1–3). Svedčí to o skutočnosti, že na tomto území, 
podobne ako v širšom okolí Hrčeľa (Pelisiak 1991, 48), 
možno charakter štiepanej kamennej industrie badenskej 
kultúry odvodiť od lokálnej „obsidiánovej“ tradície tis-
zapolgárskej kultúry. Do značnej miery sa miestne zafar-
benie štiepaného inventára badenskej kultúry prejavuje 
v závislosti od pôvodného kultúrneho prostredia a ľah-
šej dostupnosti vhodných surovín. Príkladom je sídlisko 
v Šarišských Michaľanoch, kde sa blízkosť rádiolaritovej 
suroviny prejavila na sídlisku jeho vyše 80 %-ným podie-
lom. Naproti tomu obsidián nemal ani 12 %-né zastúpe-
nie, neuvažujúc o ďalších dostupných surovinách (lim-
nosilicit), prípadne importovaných poľských silicitoch. 
Na lokalite Brehov je rozdiel zreteľný aj v typológii arte-
faktov. Trend maximálne vydobyť obsidiánovú surovinu 
sa prejavil v úštepovej exploatácii jadier, v mikrolitizácii 
industrie a v absolútnej prevahe úštepov (takmer 68 %), 
najmä neretušovaných. Z nich väčšina má zachovanú pô-
vodnú kôru, čo svedčí o spracovávaní suroviny priamo 
v osade. Z úštepov sa vyrábali tiež nástroje, či už v po-
dobe retušovaných úštepov (obr. 6: 17, 26), alebo dlá-
tovitých a pretínacích nástrojov, v poľskej terminológii 
označovaných ako „łuszcnie“ („odštepovače“; obr. 6: 10, 
12, 18, 19; 7: 21; 8: 5, 6). V Brehove tvoria 4 % ( 6 ks), čo 
je porovnateľné s viacerými lokalitami badenskej kultúry, 
najmä však bošáckej skupiny (Podolie). Na druhom mies-
te sú čepele (25 %), ktorých dĺžka zvyčajne neprekračuje 
5 cm. Najdlhšia zachovaná čepeľ (so zlomenou terminál-

Graf 1. Zemplínske Kopčany. Poloha Hospodársky dvor 
JRD. Morfometrický diagram čepelí a čepeľových ná-
strojov. 
Graf 1. Zemplínske Kopčany. Fundstelle Hospodársky 
dvor JRD. Morphometrisches Diagramm der Klingen 
und klingenartigen Geräten.

Graf 2. Brehov. Poloha Pod Veľkým vrchom. Morfomet-
rický diagram čepelí. 
Graf 2. Brehov. Fundstelle Pod Veľkým vrchom. Mor-
phometrisches Diagramm der Klingen.
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nou časťou) má dĺžku 5,8 cm a šírku 3,2 cm (obr. 7: 17; 
8: 4). Priemerná dĺžka čepelí je len 2,6 cm, šírka 1,4 cm 
(graf 2). Podobná dĺžka čepelí (do 5 cm) je typická pre 
väčšinu lokalít badenskej kultúry (Bánovce, Budkovce, 
Pleszów), príp. aj skoršej bolerázskej skupiny (Bajč-Vl-
kanovo). Len jedna obsidiánová čepeľ má šikmú konco-
vú retuš („półtylczak“; obr. 7: 11). O miestnej produkcii 
svedčia tiež viaceré exempláre čepelí z hrán jadier, často 
so stopami primárneho opracovania jadra („zatępiec“, 
obr. 6: 9, 20; 7: 22; „podtępiec“, obr. 6: 24, 7: 17), resp. 
so zachovanou kôrou. Vrták-priebojník („przekłuwacz“) 
sa objavil len jeden (obr. 6: 22). Jedno načaté a dva úš-
tepové jadrá svedčia o značnom vyexploatovaní surovi-
ny (obr. 7: 24–26). Z takýchto malých jadier, obvykle so 
zmenou orientácie, sa produkovalo množstvo úštepov, čo 
je typické pre mnohé lokality badenskej kultúry, vrátane 
Brehova. 

Ostatná kamenná industria, do ktorej sú zahrnuté frag-
menty brúsikov a brúsená kamenná industria, patrí k cha-
rakteristickým nálezom na sídliskách a často aj na poh-
rebiskách z neolitu a eneolitu. Na obidvoch lokalitách sú 
doložené výrobky zhotovené z lokálnych i vzdialenejších 
surovín. K domácej surovine patria jemnozrnné muskovi-
tické a kremité pieskovce, prachovce (veľmi jemnozrnné 
pieskovce), ílovité bridlice a limnosilicit (guľovitý drvič-
otĺkač). Ložiská ležia v bezprostrednom okolí sídlisk, 
či už priamo z oblasti Zemplínskych vrchov, alebo cca 
7–8 km juhozápadne od Brehova (pri Černochove). Lim-
nosilicit (tiež limno- či hydrokvarcit) nie je akiste stredo-
slovenský (Žiarska kotlina) či maďarský, ale východoslo-
venský, s najväčšími ložiskami výskytu v okolí Banského 
v Slanských vrchoch, menej v Zamutove, Slančíku, Dar-
gove a Sejkove (Kaminská 1991, 20; Hovorka, Illášová 
2002, 64). Výrobky z amfi bolitu (fragment sekeromlatu; 
obr. 5: 1) a granodioritu (polotovar sekeromlatu s navŕta-
ným otvorom pre porisko; obr. 7: 29; 8: 9) boli na osady 
importované v podobe hotového nástroja, resp. v prípade 
druhého artefaktu v podobe nespracovanej suroviny. Ich 
vyššie uvedená predpokladaná proveniencia (Spišsko-ge-
merské rudohorie, Vysoké Tatry) môže indikovať vzťahy 
so súvekými osídleniami na území Spiša. Možno pred-
pokladať, že obyvateľstvo badenskej kultúry na sídlisku 
v Zemplínskych Kopčanoch využilo na pracovnú činnosť 
staršie nástroje, zanechané neolitickým obyvateľstvom. 
Dokladá to typológia niektorých artefaktov, ktoré vyšli 
nepochybne z dielní nositeľov bukovohorskej kultúry. 
Ide najmä o kopytovitý klin plankonvexného prierezu 
(obr. 4: 5; 5: 9) a možno aj obidve sekerky (obr. 4: 1, 
8; 5: 8). S bukovohorskou kultúrou ich spája tiež pou-
žitá surovina – relatívne mäkká ílovitá bridlica (ílovec), 
hodne využívaná v neolite na východnom Slovensku. Na 
sídlisku bukovohorskej kultúry v Šarišských Michaľa-
noch je z tejto horniny vyrobených cca 40 % brúsených 
nástrojov. Na lokalite sa doložili tiež ílovcové polotovary 
s reznými ryhami a so stopami odštepovania (Šiška 1984; 
Banská, Hovorka, Šiška 1998). 

Analyzované materiály zo Zemplínskych Kopčian 
a Brehova odpovedajú dvom rozvojovým fázam baden-
skej kultúry. V prvom prípade staršej fáze, so silnejšími 

elementmi kultúry lievikovitých pohárov, v prípade dru-
hej lokality odpovedá mladšej fáze, súčasnej s pleszo-
wsko-zesławickou skupinou v Malopoľsku. Dokladá to 
napokon aj analyzovaná keramika z Brehova (zo Zem-
plínskych Kopčian dosiaľ nebola vyhodnotená). 

Zusammenfassung
Auf dem Gebiet der Slowakei wurden bisher nur 

kleinere Kollektionen gespaltener Industrie der Baden-
er Kultur bearbeitet. Aus der Ostslowakei sind sie noch 
weniger. Der Artikel analysiert die Spaltindustrie und die 
bescheidene restliche Steinindustrie (Wetzsteine, Zer-
drücker-Schlägel, geschliffene Industrie – Hammerbei-
le, Äxte, Keil und Bohrstück) aus zwei ostslowakischen 
Fundstellen - Zemplínske Kopčany (Grabung S. Šiškas 
im J. 1974) und Brehov (Grabung E. Horváthovás im J. 
2002).

Aus Zemplínske Kopčany stammen aus Objekt Nr. 
24A-D/1974 17 gespaltene Steinartefakte (Abb. 3; 5: 
2-7). Als Rohstoff dominiert der lokale Obsidian zum 
Nachteil des importierten Feuersteins – des jurassischen 
Feuersteins „G“ und des angenommenen Basalts (Tab. 1). 
Die typologische Analyse der Artefakte zeigte (Tab. 2), 
dass bis auf zwei Halbprodukte (Kerne) ausschließlich 
fertige Werkzeuge vorkommen. Darunter überwiegen 
Klingen, auf zweiter Stelle  sind zwei Abschlagkratzer, 
auf der dritten ein stumpfer Bohrer aus jurassischem 
Feuerstein „G“. Von zwei Obsidiankernen ist einer ein 
Abschlagkern und der andere ein Pyramidalkern. In 
die Kategorie „weitere Steinindustrie“ aus Zemplínske 
Kopčany gehören 10 Erzeugnisse (Abb. 4), die aus lo-
kalen (Ablagerungen), event. entfernteren Rohstoffen 
(Amphibolit?) hergestellt wurden. Es überwiegen Wetz-
steine, seltener sind Beile.  Andere Artefakte sind wenig 
zahlreich (je 1 Stk) – Keil, Fragment des Hammerbeils, 
kugeliger Zerdrücker-Schlägel und Bohrstück wohl aus 
einem Hammerbeil. Die Population der Badener Kultur 
auf der Siedlung in Zemplínske Kopčany benutzte bei 
der Arbeit ältere Werkzeuge aus dem Neolithikum (Huf-
keil und wohl auch beide Beile). Mit der Bükker Kultur  
verknüpft sie auch der verwendete Rohstoff - der relativ 
weiche Tonschiefer (Tonstein).

Aus dem Gesichtspunkt des verwendeten Rohstoffs 
weist die Siedlung in Brehov einen lokalen Charakter auf 
(Tab. 4). Es dominiert deutlich der lokale Obsidian, an-
dere Rohstoffe sind schwach vertreten. Unterschiedlich 
ist auch die Typologie der Spaltindustrie (Tab. 5; Abb. 6; 
7: 1–27; 8: 1–7). Abschläge (oft mit erhaltenem Cortex)  
sind mit 68% vertreten, Klingen mit 25%, schwächer ver-
treten sind weitere Artefakte. Spezifi sch sind „łuszcznie“ 
(Splitter), die für Meißel- oder  Schneidewerkzeuge ge-
halten werden (Abb. 6: 10, 12, 18, 19, 29; 7: 21). Kerne 
sind klein bis miniatur und stammen aus der Anfangspha-
se der Bearbeitung des primären Knollens, bzw. weisen 
Abschlagnegative auf. In je einem Exemplar kam ein 
Rundkern mit Negativen und ein Bohrer – Locher vor 
(„przekłuwacz“; Abb. 6: 22). In die restliche Steinindus-
trie ist der Rückenteil eines fl achen Beils aus lokalem 
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Tonschiefer (Tonstein, Abb. 7: 28; 8: 8) und das Fragment 
des Halbprodukts einer Hammeraxt mit angebohrter Zen-
tralöffnung aus Granodiorit zu reihen (ursprünglich aus 
der Hohen Tatra?, Abb. 7: 29; 8: 9).

Der Autor vergleicht die zu analysierende gespaltene 
Steinindustrie mit Funden aus weiteren Fundstellen der 
Badener Kultur auf dem Gebiet der Slowakei und beson-
ders Kleinpolens. 

Von gespaltenen Artefakten sind aus Zemplínske 
Kopčany drei Artefakte aus jurassischem Feuerstein, 
Abart „G“ zu nennen. Es handelt sich um eine Klinge, 
eine Sichel und einen stumpfen Bohrer. Bei der Sichel 
(„sierpiec“) ist der Endteil abgebrochen, die glänzende 
rechte Kante kontinuierlich retuschiert und die Basis in 
Dorn auslaufend (Abb. 3: 10; 5: 2), ähnlich wie es auf 
weiteren Fundstellen der Zesławicer-Pleszower Grup-
pe der Fall ist, wo diese Formen von der Tradition der 
Trichterbecherkultur abgeleitet werden. In Zemplínske 
Kopčany ist aus diesem Rohstoff auch der stumpfe Boh-
rer hergestellt (Abb. 3: 9; 5: 3). Er wurde aus einer kon-
tinuierlich retuschierten Klinge („wiórowiec“) mit un-
gleichmäßig verteilten tiefen Einschnitten verfertigt (in 
polnischer Terminologie „zdławiec“). Charakteristisch ist 
die Art und Weise der Retusche (ursprünglich mit Hilfe 
eines Kupferdrahts?) – „rynienkowaty skośny“. Die Tra-
dition dieser Retusche auf Werkzeugen der Badener Kul-
tur wird in der Trichterbecherkultur sowie in der Tripoler 
und Ľubeler-Wolyner Kultur mit weiß gemaltem Dekor 
gesucht. Die oben beschriebene gespaltene Steinindustrie  
aus Zemplínske Kopčany reiht der Autor in den Horizont 
Bronocice IV-V, also in den Trichterbecher-Badener Ho-
rizont. Die gespaltene Steinindustrie aus Brehov ist von 
der lokalen „Obsidian-Tradition“ der Tiszapolgár-Kultur 
abzuleiten. 

Die lokale Färbung des gespaltenen Inventars der 
Badener Kultur hängt im beträchtlichen Maße mit dem 
ursprünglichen Kulturbereich und der besseren Zugäng-
lichkeit geeigneter Rohstoffe zusammen. 

Die analysierten Materialien aus Zemplínske Kopčany 
und Brehov entsprechen den zwei Entwicklungsphasen 
der Badener Kultur – der älteren Phase mit stark ausge-
prägten Elementen der Trichterbecherkultur und im Fall 
der zweiten Fundstelle der jüngeren Phase, die mit der 
Zesławicer-Pleszower Gruppe gleichzeitig ist.
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