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Priekopníkom prehistorického
bádania na Kysuciach sa stal Karol
Andel, ktorý v 20-tych rokoch
20.stor. pôsobil na Okresnom úrade
v Kysuckom Novom Meste. Objavil
a do literatúry uviedol prvé lokality
z eneolitu, mladšej a neskorej doby
bronzovej, mladšej doby železnej
a z veľkomoravského obdobia. Zbery
uskutočnil v širšom okolí Kysuckého
Nového Mesta, ale bez úspechu
hľadal aj v údolí Bystrice. Výsledky
viacročného bádania sú zhrnuté
v článku Predhistorické pamiatky
na Kysuciach. Ďalšie nálezy pribudli
až v polovici 50-tych rokov, kedy
tomuto regiónu venoval zlomok
svojho bádateľského úsilia Anton
Petrovský-Šichman z Považského
múzea v Žiline. V Radoli
v polohe Koscelisko odkryl základy
neskororománskeho kostola
z 13.stor. Ďalej objavil kamenné
odštepy v Čadci, pokúšal sa menším
výskumom dokázať existenciu
slovanských mohýl v Krásne, našiel
mohylám podobné útvary tiež aj
v Oščadnici, ale bez výsledkov
hľadal na rozhraní chotárov Čadce
a Krásna aj v doline Bystrice. Neskôr
sa podarilo získať iba bronzovú
sekerku z Horného Vadičova.

Kysucké múzeum rozvinlo od roku
1976 rozsiahlejšie bádanie, pri ktorom
sa predovšetkým overili sporné lokality
uvádzané v staršej literatúre. Napr. v prípade Dunajova, kde malo byť slovanské
pohrebisko, revízny výskum zistil novoveký cintorín, ktorý sa využíval pravdepodobne od 17. do 19.stor. Za mohyly nemožno považovať ani homolovité útvary
v Rudine, pretože v ich jadre sa nachádza
rastlá skala. Pre staršiu dobu kamennú,
vzhľadom na malé množstvo priamych
dôkazov pobytu človeka na Kysuciach
je potrebné venovať pozornosť aj náleziskám kostí pleistocénnych zvierat.
V Krásne nad Kysucou a aj v Starej Bystrici sa našli v štrkových nánosoch mamutie
zuby, ďalej kosti srstnatého nosorožca
a pratura, ktoré umožňujú predpokladať, že v bližšie neznámej vzdialenosti
od miesta nálezu mohli byť tieto zvieratá aj ulovené vtedajšími lovcami. S objavmi v Starej Bystrici by s určitou mierou pravdepodobnosti mohli súvisieť
azda aj nálezy radiolaritových odštepov z Lysice a Krasnian od rieky Varínky,
a možno aj zlomok patinovanej pazúrikovej čepele z Nezbudskej Lúčky. Bola by
to obdoba situácie vo vlastnom údolí Kysuce, kde patinovaný pazúrikový odštep
z Ochodnice ako aj nález z Krásna možno
považovať za stopy trasy, ktorou sa na
Považie dostávali nástroje vyrobené zo
severského pazúrika, známe vo veľkom
počte najmä zo sídliska v Žiline-Závodí
a v Žiline-Budatíne.
Proces nárastu obyvateľstva, aký
umožnila neolitická revolúcia a neskôr
tiež aj uplatnenie orby, intenzívny chov
dobytka a najmä záujem o zdroje surovín sa v období neskorej doby kamenP R AV E K A H I S TÓ R I A K Y S Ú C
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nej prejavil v tom, že postupne došlo
k osídleniu takmer všetkých oblastí Slovenska. Aj na viacerých polohách Kysúc sa objavujú veľmi nevýrazné, skôr atypické a zle zachovalé črepy,
ktoré môžu dokumentovať osídlenie
v eneolite. Pórovitá keramika sa našla
v Kysuckom Novom Meste v polohe Suľkov a Pod Stránskym vrchom. Odtiaľ
pochádza tiež slabo patinovaný odštep
z pazúrika. V Kysuckom Novom Meste - Dubí, v tesnej blízkosti ústia Neslušského potoka pri Dubskom mlyne,
sa našlo niekoľko podobných črepov
a tmavohnedý silicitový hrot s retušou.
Súčasná môže byť aj keramika z Nesluše, z polohy Kočí zámek. Z Kysuckého
Nového Mesta–Radole, pochádza brúsený kamenný nástroj – sekerka, ktorú
našiel K.Andel na Koscelisku. Počas výskumu tu tiež aj A. Petrovský-Šichman
vykopal v deštrukčných vrstvách murív kostola ako aj v hlinitých zásypoch
čepieľku z obsidiánu a úlomky radiolaritovej suroviny. S výhradami označil
za eneolitické niektoré atypické črepy
z viacerých miest výskumu.
Vzhľadom na výraznú strategickú
polohu Kosceliska nie je vylúčené, že
vtedajší obyvatelia ju zámerne vyhľadali za účelom možnosti obrany v prípade napadnutia. Do priestoru Kysuckej
brány (chotár Brodna) kladie A. Petrovský-Šichman nález brúseného sekeromlatu a neďaleko odtiaľ našiel aj stopy eneolitického osídlenia – atypické
črepy a odštepy. Za eneolitické možno
s najväčšou pravdepodobnosťou považovať aj slabo patinované odštepy z Čadce, ktoré sa našli v polohe Klin, na terase
nad sútokom Kysuce s Čierňankou. Do
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rovnakého obdobia možno azda datovať aj bližšie neinterpretovateľné objekty v Krásne –Kalinove. Pri snahe o bližšie zaradenie možno odhadom uvažovať
o tom, že väčšina vymenovaných nálezov patrí na koniec neolitu, alebo začiatok eneolitu, do okruhu lengyelských
kultúr ( 4.-3. tisícročie pred n. l.)
V susedstve Kysúc nastáva mimoriadny nárast počtu pohrebísk a sídlisk lužickej kultúry, ktorý vrcholil
v neskorej dobe bronzovej. Už v minulosti sa aj na Kysuciach objavovali viaceré stopy osídlenia ľudom lužickej
kultúry. Väčšinou sa však stratili hneď
v čase zistenia, prípadne chýbajú v muzeálnych zbierkach. Viaceré dôveryhodné informácie potvrdzujú existenciu súboru bronzových predmetov
z Lopušných Pažití, hroby s popolnicami
a drobnými bronzíkmi sa našli a ničili v Hornom Vadičove, v mieste dnešného cintorína v polohe Crkovo, nie
sú k dispozícii ani črepy z Košarísk
a ďalších lokalít objavených K. Andelom,
ani ním uvádzané bronzové dláta z Horného Vadičova, ktoré mali byť uložené
v Trenčianskom múzeu.
Sídlisko lužickej kultúry, z jej mladšieho sliezskeho stupňa, poznal K. Andel
v Ochodnici, v polohe Na vŕšku. Črepy,
podľa tuhovania povrchu a výzdoby rovnako datovateľné do sliezskej fázy lužickej kultúry, pochádzajú z Kosceliska
v Radoli. Z významnej sídliskovej aglomerácie, ktorá sa dá predpokladať na
základe zmienok v staršej literatúre
pochádza bronzová sekerka s tuľajkou
a uškom, datovaná na rozhranie mladšej a neskorej doby bronzovej z Horné-

ho Vadičova. Povrchový zber nálezov
zachytil stopy osídlenia na JZ a JV úpätí Ladonhory. Ľud lužickej kultúry vystaval aj najväčšie opevnenie Kysúc na
vrchu Malý Vreten v chotári Oškerdy
s nadmorskou výškou 653 m. Leží v tesnej blízkosti Kysuckej brány. Strmé,
miestami bralnaté svahy spadajú na juh
do údolia snežnického potoka, na severozápad ku Kysuci, iba severovýchodný
svah je o niečo miernejší. Najľahší prístup umožňoval k západu klesajúci chrbát a na severovýchode sedlo, ktorým
sa vystupuje k Veľkému Vretenu. Celková plocha opevnenia presahovala 3 ha.
Pre potreby obrany slúžili najmä riečne okruhliaky nahromadené na hádzanie proti nepriateľovi, drobnejšie kusy
sa najskôr používali ako strelivo do prakov.
Na viacerých miestach hradiska
možno rozoznať úpravy terénu, predovšetkým krátke terasy, na ktorých
azda stáli obytné aj hospodárske stavby.
V overovacích sondách sa na nich získalo pomerne veľa zuhoľnatených zrniek obilia a strukovín ako aj drvidlo
na rozomieľanie zrna na múku. Nepočetná keramika predbežne datuje hradisko do neskorej doby bronzovej, prípadne na začiatok staršej doby železnej
(8.-7-stor. pred n. l.). Výstavba hradiska vyžadovala veľký počet pracovných
síl a preto treba rátať so širším, ľudnatejším zázemím, ktoré ich bolo schopné
poskytnúť. Hradisko sa zistilo aj na Ladonhore, na rozhraní chotárov Horného a Dolného Vadičova. Temeno vrchu
s nadmorskou výškou 999 m chránili
dva úseky nevýrazných valov na severnom svahu. Jeden z nich vymedzoval

najvyššiu časť dlhého chrbta, druhý vybiehal k západu a opevňoval nižšie položené predhradie. Valy sa k sebe pripájali
v mieste najľahšieho prístupu, kde vytvárali dvojitú obrannú líniu.
Na krátkych terasách ako aj v blízkosti valov sa v malých zisťovacích sondách
našli zhluky vápencových, pieskovcových
a žulových okruhliakov, vtedajších bežných prostriedkov obrany, čo zodpovedá poznatkom o podobných liptovských
lokalitách aj nálezom na Veľkom vrchu
v Divinke. V informatívnej sonde v tesnej blízkosti valu sa našla vrstva so spálenými zrnkami obilia a hrachu. Odtiaľ
pochádza aj niekoľko črepov, ktoré časovo zodpovedajú nálezom oravskej skupiny lužickej kultúry. Výnimočné sú črepy
z misiek s prehnutým hrdlom a vlešťovanou výzdobou na vnútornej strane. Stopy po sídliskách budovateľov opevnení
zatiaľ nie sú známe. Lužický ľud pri výbere polôh pre osídlenie využíval svahy údolí potokov aj terasy nad vyústením potokov do Kysuce. Komplex sídlisk
a pohrebiska sa nachádza v Hornom Vadičove. Pohrebisko tu leží na pomerne
strmom svahu v blízkosti potoka. Sídlisko a súčasne aj hradisko sa nachádza
pravdepodobne aj v Radoli na Koscelisku
a v Oškerde na Malom Vreteni. Nie je tiež
azda vylúčené, že v úlohe refúgia (útočiska) slúžilo temeno Veľkého Vretena s nálezom kusa prepáleného pieskovca na vápennom vrchu. V Hornom Vadičove sa na
dne údolia potoka zistila sídlisková keramika lužických popolnicových polí aj zlomok bronzovej ihlice.
K vyvrcholeniu intenzity osídlenia
horských oblastí severozápadného SloP R AV E K A H I S TÓ R I A K Y S Ú C
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venska došlo najmä v laténskom období (v mladšej dobe železnej), keď tu
sídlil ľud púchovskej kultúry. Vďaka
rozsiahlej a dlhodobej aktivite najmä
A. Petrovského-Šichmana je dobre známy rozsah osídlenia územia a sú predbežne zhodnotené i výsledky novších výskumov v susedstve Kysúc. Na rozdiel od
predchádzajúcich období sa dá oprieť aj
o súborné spracovanie celej problematiky púchovskej kultúry počas doby laténskej a rímskej, ktoré urobil Dr. Karol Pieta Dr. Sc. z Archeologického ústavu SAV
v Nitre.
Najlepšiu základňu pre poznanie osídlenia Kysúc poskytli ale výsledky výskumu
v Lopušných Pažitiach v rokoch 1979
a 1980. Najstaršiu fázu osídlenia reprezentujú nálezy na ploche sídliska v polohe Podhúboč ako aj na nadväzujúcej ploche s miestnym názvom Záriečie. Vďaka
dobrým nálezovým okolnostiam sa podarilo preskúmať chatu s kolovou konštrukciou, postavenou na úrovni vtedajšieho terénu. Objekt s rozmermi 300
x 35O cm mal dlhšiu os orientovanú
v smere V – Z. Vstup vyznačovali dvojice kolových jamiek umiestnených v strede južnej steny, kým v nárožiach boli
pomerne široké kolové jamy. V strede
stavby sa nachádzalo ohnisko – plocha
kameňov vyvýšených nad úroveň podlahy. Vo výzdobe keramiky sa opakovala presekávaná plastická páska. Pôvodne
sa tieto nálezy spájali s predpúchovským
horizontom púchovskej kultúry. Skôr je
možno uvažovať o datovaní do obdobia
medzi neskorohalštatským stupňom lužickej kultúry a prvými prejavmi predpúchovského horizontu v období 3.stor.
pred n. l.
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Zdá sa, že v Lopušných Pažitiach došlo neskôr na dlhšie obdobie k prerušeniu osídlenia. Nasvedčuje tomu výnimočnosť graﬁtovej keramiky, ktorá za
súčasného stavu poznania môže predstavovať určité datovacie kritérium.
Takúto keramiku sa podarilo nájsť pri
zberoch na sídliskách v Rudine, Na kopaniciach, v Radoli na Koscelisku, na Hradisku a v blízkej polohe Kopec. Najskôr
tiež súčasné boli dnes neoveriteľné črepy vyrobené z graﬁtovej hliny nájdené v
Nesluši, v blízkosti osady Suchá, podobne na sídlisku v polohe Kačky, ako aj nález chaty v Hornom Vadičove pod úpätím Ladonhory. Vo východnej časti nad
osadou Kubaščící je tiež sídlisko púchovskej kultúry z doby laténskej, kde sa našiel aj polotovar kamenného žarnova
s veľkými kremennými zrnami. Priamo
v Kysuckej bráne sa nachádza sídlisko
v Žiline-Vraní. Zaberá svah s plochou vysokej, od severu chránenej terasy s nadmorskou výškou asi 360 m. Nedávno sa
zistilo, že k nemu patrí aj opevnenie na
temene vápencového vrchu Rochovica,
ktorý sa týči priamo nad ním v nadmorskej výške 64O m. V jeho severnej časti
sa našiel železný nôž, strelka s krídelkami, ďalšie drobné železné zlomky aj zlomok bronzového predmetu deformovaného žiarom. Nový objav množstva
riečnych okruhliakov na západnej strane
hrebeňa umožňuje hľadať obrannú líniu
v priestore výrazného skalného chrbta.
Ale na strmom takmer neschodnom južnom svahu zvýraznili zvyšky snehovej
pokrývky dosiaľ nezreteľné zvyšky valu,
prechádzajúcom po vrstevnici asi 40 m
pod hrebeňom. Ďalšie sídlisko sa nachádza nad Lopušnými Pažiťami, na strmom
svahu stúpajúcom k chrbtu Stien. Tes-

ne nad sídliskom, na bralnatom vápencovom výbežku Prašivej (592 m n. m.)
sa zistil nízky priečny val, ktorý chráni
južnú časť temena, a spolu s valom na
západnom svahu uzatvára mimoriadne
malú plochu bez stôp osídlenia.
Väčšie množstvo poznatkov pochádza z výskumu spomínanej polohy Podhúboč aj Záriečie, ako i z hrádku na
temene vrchu Malé Ostré v chotári Lopušných Pažití. Sídlisko leží vo výšinnej
polohe v nadmorskej výške asi 493 m
v sedle, ktoré spája kótu Malé Ostré
s návršiami na juhovýchode. Výskum zachytil chaty a ďalšie objekty s kolovou
konštrukciou a podmurovkami, zahĺbené objekty, plytké jamy a rôznotvaré
zásobnicové jamy. Hlbšie zásobnicové
jamy po skončení používania pravidelne
zasýpali hlinou z podložia a ich povrch
ešte spevňovali vrstvami kameňov. Osobitnú výrobnú funkciu mala jama vyplnená kusmi dreveného uhlia, situovaná
na okraj osídlenej plochy. Mimo črepov
z tuhového materiálu je vzácne zastúpená aj keramika vytáčaná na hrnčiarskom kruhu a typická keramika s pravidelným zvislým hrebeňovaním.

Za najmladší, dobre datovateľný materiál z celej lokality možno označiť súbor keramiky, ktorý sa našiel v blízkosti
jamy s dreveným uhlím. Najcharakteristickejšie sú tu črepy so súdkovitých hrncov s výzdobou v podobe zvislých rýh,
ktoré sa v hornej časti oblúkovito zahýbajú. Možno ich zaradiť do prechodného laténsko – rímskeho horizontu, bližšie datovaného K. Pietom do prvých
desaťročí 1.stor. n. l. To by znamenalo,
že v Lopušných Pažitiach sa končí osíd-

lenie zhruba pred polovicou 1.stor. n. l.
Už pri výbere sídliska brali jeho obyvatelia ohľad na možnosť obrany na temene Malého Ostrého, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 586 m. Hrádok
tu vybudovali podľa zvyklostí bežných
v celej oblasti púchovskej kultúry.
Bližšie sa s týmito technikami, ako
aj s celkovou náplňou púchovskej kultúry a s rozsahom jej osídlenia sa možno
oboznámiť v expozícii venovanej tomuto obdobiu, ktorá sa nachádza priamo
v Púchove v Župnom dome.
Línia opevnenia na Malom Ostrom
na západnej strane prebiehala z väčšej
časti po hrebeni dlhého vápencového
chrbta, val na východnej strane zostupoval trochu dolu svahom a uzatváral
asi 200 m dlhú, úzku chránenú plochu.
Iba v južnej časti hrádku a nad západným svahom vylámali v podloží výraznú terasu, ktorá plnila svoju úlohu pri
obrane. Na celej 38 m dlhej ploche sa
zistila iba jedna chata s kolovou konštrukciou. Dlážku v určitej fáze existencie objektu tvorili rozptýlené črepy zo
zásobnice s okružím. V jame pri severozápadnom rohu stavby sa zistila iná
zásobnica. Ďalšie objekty sa nachádzali na kratších terasách, ktoré dosahovali dĺžku okolo 10 m. Ležali v nepravidelných rozstupoch najmä na východnom
svahu a pravdepodobne tiež priamo za
valom. Pochádzalo z nich niekoľko črepov napodobňujúcich nádoby vyrábané
na hrnčiarskom kruhu a tiež aj črepy vytočené na kruhu, ktoré patria ku kvalitnej neskorolaténskej keramike.
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Na základe rezu valom možno rekonštruovať postup jeho výstavby.
V kamennom podloží najskôr vylámali
plošinu čiastočne zmierňujúcu strmosť
svahu. V čelnom priestore z mohutných
hranolovitých vápencových balvanov
vytvorili kamennú plentu, z ktorej sa
zachytila zadná zvislá stena. Tá sa opierala o kamenito-hlinitý násyp navŕšený
z vnútornej strany. Na celom priestore hrádku aj na svahoch, sa nachádzali veľké riečne kamene s dĺžkou 10 –
15 cm. Obyvatelia ich vynášali z údolia a pripravovali sa tak na obranu proti nepriateľom. Drobnejšie kamene, veľkosti vlašského orecha sa používali ako
strelivo do prakov. Našiel sa aj železný
hrot šípu s tuľajkou a železný hrot oštepu. Zdá sa, že intenzívne osídlenie trvalo na hrádku pomerne krátko, iba niekoľko rokov. Najviac nálezov pochádza
zo zánikového horizontu, najmä nádoby často zanechané na mieste v čase odchodu obyvateľov z lokality. Tento horizont na Malom Ostrom reprezentuje
v rukách robená situlovitá nádoba,
džbánok s valcovitým hrdlom a misa s
ostrým lomom.
Od 1.stor. n. l. chýba počas dlhého
obdobia jediný doklad o pobyte človeka
na Kysuciach. S určitou pravdepodobnosťou možno predpokladať, že údolie
Kysuce azda využili niekedy v 5. – 6.stor.
prví Slovania, doložení sídliskovým objektom v Žiline na Frambore, v blízkosti sútoku Váhu a Rajčianky. Pre
ich prienik do Karpatskej kotliny sa
však skôr predpokladá cesta oravskými priesmykmi. Pri porovnaní s pomermi v Žilinskej kotline, kde viaceré nálezy hovoria o výraznom osídlení už
8
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v 8.stor. na Kysuciach sú stopy osídlenia až v 9.stor. Našli sa na viacerých polohách v Radoli. Jamu s keramikou a silicitovou čepeľou (azda kresadlo) zistil
K. Andel v záreze potoka Latyšev. Neďaleko odtiaľ v polohe Záhlavčie, pri
povrchovom zbere zachytil stopy osídlenia A. Petrovský- Šichman, ktorý tiež
našiel veľkomoravský črep vo výkope
cez terasu pod Kosceliskom. Doterajší
počet nálezov z 9.stor. je takmer zanedbateľný. Osamotené zostávajú doklady opätovného využitia strategicky výhodnej polohy na temene vrchu Malé
Ostré nad obcou Lopušné Pažite. Opakované vybudovanie opevnenia sa uskutočnilo niekedy koncom 9., prípadne začiatkom 10.stor. trvalo však iba krátko.
Pre úplnosť treba ešte spomenúť stopy
slovanského osídlenia v tesnej blízkosti Kysuckej brány, kde na JZ-nom úpätí Brodňanky v chotári Brodna sa našlo
niekoľko črepov z 9.stor. Malé počty nálezov hovoria skôr o rozptýlenom type
osídlenia, než o väčších osadách.
Z hľadiska využitia doterajších poznatkov archeológie pre lepšie poznanie
vývoja severozápadného Slovenska medzi zánikom Veľkomoravskej ríše a prvými zmienkami v písomných prameňoch
v 13.stor., je najväčšou prekážkou nerozpracované datovanie keramiky. Od 2.
polovice 13.stor. spolu s nárastom počtu nádob vyrábaných na rýchlo rotujúcom hrnčiarskom kruhu, možno očakávať tiež aspoň určitú odlišnosť oproti
vývoju v ostatných častiach Slovenska,
v celom priestore Žiliny najmä vzhľadom
na kontakty so Sliezskom, odkiaľ asi prichádzali podnety pre produkciu keramiky aj prvé kolonizačné vlny. Z obdobia

pred 14.stor. z Kysúc je najlepšie známa najmä poloha Suľkov na úpätí Stránskeho vrchu, kde sa na miernom svahu
v blízkosti ústia potoka do Kysuce našlo
niekoľko objektov. Predovšetkým sa tu
preskúmala chata so zahĺbeným vnútorným priestorom a k nej priliehajúca jama
s množstvom uhlíkov rozptýlených v zásype. Na povrchu sa našli kusy železnej
trosky aj zlomok natavenej rudy. Pozoruhodný je najmä zlomok pracky z bieleho kovu, zdobený puncami a zásekmi.
Mimo porušenej kultúrnej vrstvy sa na
sídlisku našli viaceré jamy vyplnené prepálenou hlinou bez závažnejších nálezov. Doba trvania osídlenia sa datuje predbežne do 2. polovice 13.stor. až
do začiatku 14.stor. Rozmery zahĺbenej chaty sú pomerne malé, preto mala
najskôr výrobnú funkciu. Podľa nálezov
trosky a rudy možno uvažovať o tom, že
sa na sídlisku najskôr spracúvalo (vyrábalo) železo, prípadne aj iné kovy (polotovar pracky).
Stopy súčasného osídlenia pochádzajú aj z blízkosti bývalého mlyna v Kysuckom Novom Meste – Dubí, na svahu pri neslušanskom potoku. Osídlenie
bolo iba krátkodobé a s malou intenzitou. Podobne nevýrazné stopy osídlenia
sa zistili v intraviláne Radole, v tesnej
blízkosti kaštieľa pri rekonštrukčných
prácach roku 1981, aj na západnom okraji terasy vybiehajúcej pod Koscelisko.
V proﬁle výkopu tu objavil A. Petrovský-Šichman jamu s tmavou výplňou o dĺžke 6 m a hĺbke 1 m. Vybral z nej vzorku materiálu, ktorú charakterizoval ako
mladohradištnú, alebo stredovekú. Keramika je príbuzná nálezom zo Sulkova a preto datovateľná asi do 2. polovice

13.stor. Osobitné miesto medzi lokalitami Kysúc, má Koscelisko v Radoli.
V jeho priestore sa našlo osídlenie z obdobia eneolitu, neskorej doby bronzovej, z tesnej blízkosti pochádza aj spomenutý črep z 9.stor. V bližšie neznámej
dobe tu vybudovali i opevnenie. Na prístupných miestach poskytovala ochranu
dodnes výrazná priekopa, kým z jej vnútornej strany prebiehal val. Podľa zistených vrstiev spálenej hliny a mazanice
došlo k deštrukcii opevnenia požiarom.
Na základe zberov na povrchu terénu sa rozlíšili dve plochy s koncentráciou
keramiky. Prvá sa nachádzala v strede
areálu, pri južnej stene murovanej stavby kostola. Dá sa predbežne datovať
do 13.stor. a možno i do jeho 1. polovice. Podobné črepy našiel počas výskumu
roku 1956 aj A. Petrovský-Šichman v sekundárnej polohe v stavebných deštrukciách a označil ich ako mladohradištné.
Starobylá keramika je tiež zastúpená
v zberoch K. Andela aj v zberoch mimo
areálu opevnenia. Východne od kostola
a tiež na priľahlom úseku valu sa našli
črepy vytáčané na hrnčiarskom kruhu.
Túto druhú skupinu nálezov možno datovať do 14.-l5.stor.
Výskum A. Petrovského-Šichmana
sa programovo zameral a obmedzil iba
na odkrytie nadzemnej časti sakrálnej
stavby. Väčšina murív sa odkryla úzkymi
žliabkami a iba miestami sa dosiahla hlinitá vrstva pod zásypom, k jej preskúmaniu okrem hrobu v lodi a v malej sonde
na východ od muriva, vlastne nikdy nedošlo. Uskutočnené výkopy umožnili určiť, že stavba pozostávala zo širokej obdĺžníkovej lode a kvadratickej svätyne,
P R AV E K A H I S TÓ R I A K Y S Ú C
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ku ktorej bola pristavaná sakristia. Murivo tvoril lomový kameň, zriedkavejšie
ploché riečne kamene a tiež aj kusy travertínu. V západnej stene sa zistil vstup
s proﬁlovaným travertínovým ostením,
ďalší vstup mohol byť podľa usporiadania pásu kameňov v južnej stene. Zo stavebných detailov sa zachovali zlomky
jednoducho proﬁlovaných rebier, azda
klenba uzáveru. Už autor výskumu pri
publikovaní konštatoval, že na stavbe
sa prejavujú viaceré fázy, ktorými prešla
do svojho zániku, azda niekedy v tridsiatych rokoch 15.stor. Stavby s kvadratickým presbytériom vznikali za použitia
prvkov cisterciánskej koncepcie a domácich tradícií zhruba v polovici 13.stor.
Z historických údajov sa dajú ku kostolu v Radoli priradiť iba údaje zo súpisu
tzv. pápežských desiatkov z rokov 13321337, kedy radoľský farár Peter odvádzal 6 grošov a jeho fara bola vtedy jedinou na Kysuciach (žilinský farár odvádzal
23 grošov). Listinou z roku 1244 udeľuje uhorský kráľ Belo IV. Bohumírovi, synovi Sebeslavovmu územie na západ od
Kysuce až po poľské hranice na severe
a po potok Vranie na juhu. Jadrom tohto
územného celku bolo už roku 1254 neskoršie mestečko Jačatín, ktoré je doložené ako mýtna stanica roku 1321 a ako
osada prerastajúca v mesto roku 1325
– dnešné Kysucké Nové Mesto. Proces
progresívneho vývoja na území „zeme Jačatín“ v 2.polovici 13.stor. možno doložiť
aj archeologickými nálezmi (Sulkov).
Z hľadiska výberu polôh nachádzajú
sa sídliská v období pred 14.stor. najmä
v chránených polohách v blízkosti potokov, pri ich vyústení do údolia Kysu10
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ce, prípadne sa viažu na najbližšie okolie opevnenia na Koscelisku v Radoli. Vo
všetkých prípadoch sa tu nerozkladali
osady, iba osamotené objekty, prípadne dvorce, bez náväznosti na neskoršie
osídlenie, ktoré zaujalo priestory v intravilánoch dnešných dedín. Na sídlisku v polohe Suľkov v Kysuckom Novom
Meste sú stopy výrobnej činnosti – spracúvanie kovov. Ale o charaktere osídlenia vo vnútri opevnenia Kosceliska sa
nedá povedať nič bližšieho.
Súčasný stav poznania najstaršieho
osídlenia umožňuje určiť niekoľko období, v ktorých došlo k vyvrcholeniu intenzity a rozsahu osídlenia Kysúc. Bolo
to najmä v neskorej dobe kamennej, neskorej dobe bronzovej a v dobe laténskej.
Súvisí to najmä s etapami tzv. klimatického optima, keď bola vyššia priemerná teplota. Obyvateľstvo vtedy zaujímalo aj územia s väčšími nadmorskými
výškami, kde bol dostatok zrážok. Rozkvet osídlenia púchovskej kultúry však
na Kysuciach súvisí so zameraním na
poľnohospodársku výrobu a najmä
s takou spoločenskou organizáciou, ktorá umožnila využívať aj menej vhodné
oblasti. S opakovaným využívaním jediného miesta pre osídlenie sa stretávame
iba v prípade Radole v polohe Koscelisko. Najvýznamnejšie postavenie zohralo pred polovicou 13.stor. kedy mohlo
mať úlohu centra celých Kysúc. Lokality zachytené doterajším výskumom,
dokumentujúce osídlenie trvalejšieho
charakteru medzi obdobím neolitu a stredovekom sa nachádzajú výhradne pri
dolnom toku Kysuce, vytvárajúcom akýsi trojuholník medzi Horným Vadičovom,
Rudinou a Krásnom.

Doterajšie prieskumy na južnom
úpätí Beskýd, v údolí horného toku Kysuce, pri Čierňanke a Bystrici nepriniesli pozitívne výsledky. Stále však musíme
mať na pamäti, že na doterajšom stave poznatkov sa podieľa nerozvinutý
prieskum, k čomu pristupuje aj možnosť
osobitého charakteru osídlenia. Dobrým
príkladom nekompletnosti našich vedomostí je skutočnosť, že v areáli Kysuckého Nového Mesta so sídelným jadrom
od začiatku 14.stor. dodnes archeologický výskum nezaznamenal mimo nálezu
kováčskej vyhne ani jediný ďalší objekt.
Staré osídlenie nemuselo zapĺňať iba
vhodné časti údolí podľa tradičných názorov o postupe proti toku riek. Navyše
pri využívaní horských polôh pre pasenie nemuselo patriť prvenstvo nositeľom valašskej kolonizácie.

OSÍDLENIE
NA ZVYKOVOM PRÁVE.
Najstaršou priamou písomnou správou pre Kysuce je Belova listina z roku
1244, ktorou daroval Bohumírovi, synovi Sebeslava
. Metácia ohraničuje veľký majetok na západ
od rieky Kysuca, ktorý vypĺňa územie
medzi ňou, riečkou Divinka a potokom
Vranie. Je to v podstate územie neskoršieho budatínskeho panstva. Takmer
s istotou sa dá povedať, že časť ležiaca
severne od sútoku Bystrice s Kysucou
bola neosídlená až po sliezske a poľské
hranice. Bela IV. roku 1254 daroval svojim verným Michalovi a Detrikovi zo Spiša, ako zemiansky majetok

a predtým patrila Bohumírovi, synovi Sebeslava, ktorý ju držal až do svojej
smrti.
Jessenin – Jačatín ako sídlisko nevznikol až po roku 1244 a pred rokom 1254,
ale ide tu iste o staroslovenskú občinu
ležiacu na obchodnej ceste do Sliezska
a Poľska, kde pravdepodobne už pred
polovicou 13.stor. bola mýtna stanica.
Zrejme to nebola jediná osada jestvujúca tu od konca 13.stor. Južne bola ďalšia
lokalita, ktorá sa v neskorších listinách
spomína pod názvom (Považský) Chlmec. Na ľavom brehu rieky Kysuce a východne od rovnomenného majetku už
v 13.stor. jestvovala Radola. Z toho vyplýva, že v 13.stor. jestvoval na Kysuciach väčší majetkový komplex – občina
Kysuce, a na ich územie zasahovali ďalšie dva – Varín a Teplička, z ktorých sa
v priebehu 2. polovice 13.stor. vykrojilo
panstvo Budatín a viaceré osady. Vtedy
už bol Jačatín hospodárskym strediskom
osád dolných a stredných Kysúc a začal
preberať funkciu staršej Radole. Obyvatelia sídlisk sa v tom čase riadili zvykovým (slovenským) právom.

OSÍDĽOVANIE
NA NEMECKOM PRÁVE.
Na prelome 13. a 14.stor. prichádzajú
z Těšína po spomenutej ceste cez Jačatín do Žiliny nemeckí kolonisti, ktorí
tu začali uplatňovať normy nemeckého
(ﬂámskeho) práva – těšínskeho, ktoré sa
u nás stalo známym ako žilinské právo
zásluhou miesta, z ktorého sa rozšírilo
najmä na severozápadnom Slovensku.
Žilina samotná i Kysuce boli v 14.stor.
obývané naprostou väčšinou slovenP R AV E K A H I S TÓ R I A K Y S Ú C
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SÚHRN
Predmetom príspevku je stručné
zhodnotenie opevnení v povodí rieky
Kysuce. Medzi najznámejšie patrí Koscelisko v Radoli, kde sa už dávno nachádzali praveké aj včasno historické pamiatky
(Andel 1928, 1929; Petrovský 1959, 1963,
1964, 1965; Ďurišová 1991, 1992, 1994;
Šedo 1981/82). Ani po viacerých prieskumoch a zámernom výskume opevnenia sa
nepodarilo presnejšie datovať jeho vznik.
Dôležité opevnenie sa nachádza na vrchu
Rochovica nad Vraním. Patrí do okruhu
púchovskej kultúry a nálezy drobných
železných predmetov ho radia na rozhranie laténu a staršej doby rímskej (Šedo
1981/82; 1988, s. 131). Poloha Hradisko
v susednom Brodne je bez valového opevnenia a nálezov (Petrovský 1964, s. 71).
Najväčšie opevnenie sa nachádza
v Oškerde v polohe Malý Vreten a má
rozlohu asi 3 ha. Na základe nálezov ho
možno datovať na koniec mladšej doby
bronzovej (HB),alebo začiatok staršej doby železnej (HC; Šedo 1981/82,
s. 28, 30). Najvyššie položeným je hradisko (refúgium) na kóte 999 m n. m.
Ladonhora. Okrem halštatskej keramiky oravskej skupiny lužickej kultúry sa
tu našli aj spálené obiloviny a strukoviny
(Šedo 1983, s. 236). Podobné refúgium
bolo azda aj na kopci Veľký Vreten.
Najväčšia pozornosť sa venovala výskumu opevnenia púchovskej kultúry v Lopušných Pažitiach v polohe Malé
Ostré (Šedo 1980, s. 201-2O2). Podarilo sa tu nájsť nielen dobre datované pamiatky z neskorého laténu a tzv. zánikového horizontu, ale aj sídliskové objekty
24
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s kolovou konštrukciou, ktoré sa nachádzali na umelo upravených terasách.
Pred kamenito-hlinitým násypom sa zistila kamenná plenta vybudovaná z veľkých vápencových balvanov, ale drevené
konštrukcie boli spálené- našli sa iba uhlíky v škárach medzi kameňmi čiastočne
zachovalej plenty. Lokalita bola využitá
aj na rozhraní 9.-10.stor. keď tu vybudovali drevenú palisádu (Šedo 1980, s. 201202).
Posledné polohy, ktorým treba venovať aspoň stručnú zmienku sú Posádka
v Budatínskej Lehote a Tábor na protiľahlom kopci. Podľa názvu ich mali vybudovať husitské, alebo bratrícke vojská
v polovici l5.stor. (Petrovský 1959, s. 98).
Súčasný stav Posádky však už neumožňuje tento problém rozriešiť (Šedo 1981/
82, s. 21).
To isté sa dá povedať aj o polohe
Hradisko v Radoli, ktoré bolo zničené intenzívnym obrábaním pôdy (Andel 1928,
s. 96; Petrovský 1965, s. 75; Šedo 1981/
82, s. 21). Všetky opevnenia sa nachádzajú v dolnej časti Kysúc, kým na severnom
okraji územia je iba jediné veľké opevnenie – Šiance pri Mostoch u Jablunkova,
ktoré však pochádza z obdobia novoveku.

poznámky
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